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  .الشيخ عبد الرمحن الوكيل وجهوده يف تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها

	�Cא� �א	ل�\	W	 	
تتحدث الدراسة عن شخصية الوكيل العلمية والعملية ، وعن جهوده يف تقرير 

مسائل العقيدة عند السلف ، وعن جهوده يف الدفاع عنها من خالل ردوده على 

  .ية والبهائية الصوف

	�Cא� �א	]����G	W	 	
  .تتكون الدراسة من مقدمة وثالثة أبواب وخامتة وفهارس 

يف املقدمة حتدثت عن أسباب اختياري للموضوع وعن الدراسات السابقة وعن 

  .عملي ومنهجي يف البحث ، وعن الصعوبات اليت واجهتين ، وعن خطة البحث 

��	א�(�_	א^ول	�W واقتضت طبيعة  لوكيل العلمية والعملية ،فقد كان عن شخصية ا

عصره ، حياته الشخصية ، حياته العلمية ، حياته :  وهي ^����	/`�ل هالبحث تقسيم

  .الدعوية 

	�8�aא�	א�(�_	���W ، واقتضت طبيعة فقد كان عن جهوده يف تقرير مسائل العقيدة 

لسلف ، جهوده يف منهج الشيخ يف تقرير عقيدة ا: البحث تقسيمه ألربعة فصول وهي 

بيان التوحيد وأنواعه ، وجهوده يف حماربة الشرك وأنواعه ، وجهوده يف بيان اإلميان 

  .ومسائله وأركانه 

	b��aא�	א�(�_	���W  فقد كان عن جهوده يف الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق

وال منهجه يف عرض أق: املخالفة واقتضت ضرورة البحث تقسيمه إىل فصول أربعة هي 

الصوفية والفرق املخالفة ، ومنهجه يف الرد على الصوفية والفرق املخالفة ، والرد على 

  .أرباب الفكر الصويف ودعاته ، وجهوده يف الرد على البابية والبهائية 

ويف اية هذه الدراسة خامتة اشتملت على أهم نتائج البحث واليت من أبرزها أن 

 يرمحه اهللا ال خترج عن عقيدة أهل السنة واجلماعة ، عقيدة الشيخ عبد الرمحن الوكيل

ا ، ورفع علم الدفاع عن العقيدة ـة ردوده وجودـود جبارة يف دقـيز جبهـوأنه مت

  .الصحيحة ، وحتمل األذى يف ذلك 

 ب



 

Abstract  
 

Title: "Sheikh Abdel Rahman Al wakeel  and his efforts reporting of 
the doctrine of ancestors and defend them".  

 
 

Field of the study:  
        The study talks about  Al wakeel scientific and practical 

personality, his efforts in reporting matters of faith when the predecessor, 
and his efforts to defend it through his responses to the Sufi and Baha'i.  
The contents of the study:  

 
    The study consists of an introduction, three parts, a conclusion and 
indexes.  
The first part:  

       In the introduction I talked about the reasons for the optional 
subject, previous practical and systematic studies in the search, the 
difficulties I faced, and the research plan.  

 
The second part:  

about scientific and the practical personality of Al wakeel, and the 
nature of the research needed to be divided  into four chapters: 

-Sheikh curriculum in reporting the doctrine of ancestors- his efforts in 
the statement of Doctrine and its different forms- his efforts in the fighting 
against polytheism in all types- his efforts in the statement of faith  matters 
and pillars.  

 
The Third Part: 

 about his efforts to respond to the doctrines of Sufism and some of 
the teams offense. search need to be divided into four chapters: his 
approach in the presentation of statements of Sufism and sects- his 
approach in response to the Sufi sects-  his respond to masters of Sufi 
thought and his supporters-  his efforts in response to Babia and Baha'i.  
        

The study ended in conclusion involved the most important results of 
research, which highlighted that the doctrine of Sheikh Abdul Rahman God 
bless his soul does not depart from the doctrine of the Sunnis and the 
community, his distinction made tremendous efforts in the accuracy of 
responses and quality, raised the flag to defend the true faith, and bearing 
the harm in that.  
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 ومن ه ونعوذ باهللا من شرور أنفسناـونستهدي هـإن احلمد هللا حنمده تعاىل ونستعين

  .  مرشداًسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فلن جتد له ولياً

 ���� عبده ورسوله وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً
  . كثرياًوعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

�."	�� 	W	 	

�����IIIIj�i�h�gj�i�h�gj�i�h�gj�i�h�g�l�k��l�k��l�k��l�k:فقد تكفل اهللا تعاىل حبفظ كتابه الكرمي، قال تعاىل
n�mn�mn�mn�mHHHH)١( .  

 حيفظون هذا الدين ويتعلمونه ويفقهون كتاب اهللا وسنة نبيه وسخر تعاىل أناساً
لدين وإيصاله للناس والدعوة إليه وكرمهم اهللا اوهلم الفضل بعد اهللا تعاىل يف محل هذا  ����

  .تعاىل بأن جعلهم ورثة ألنبيائه

لدفاع عنها والدعوة ومن العلماء الذين سخرهم اهللا حلمل العقيدة الربانية وا
  ).هـ١٣٩٠/هـ١٣٣٢(إليها يف هذا العصر الشيخ عبد الرمحن الوكيل 

 يف عصر يعج بالبدع ـ يرمحه اهللا تعاىلـ الوكيل  / فقد عاش الشيخ
واالحنرافات العقدية، وقد كانت له جهوده املشكورة يف خدمة مذهب السلف وحماربة 

  .اهلدامةالشرك واإلحلاد والبدعة والتصوف واألفكار 

 باهللا مث ة مستعيناًـ قلمه يف نشر التوحيد والعقيدة السلفي ـرمحه اهللاـ وسخر 
مبا آتاه من ملكة فطرية وعلمية ومعلومات متنوعة؛ فألف الكتب والرسائل، وكتب 
املقاالت واملوضوعات يف جملة اهلدي النبوي، وأقام اخلطب واحملاضرات، ودرس يف 

  .املعاهد واجلامعات

 حصيلة علمية قيمة، خاصة يف باب  ـرمحه اهللاـ الوكيل / ك الشيخوقد تر
التصوف والرد على أربابه ودعاته، وقد عرف يف أوساط مجاعة أنصار السنة احملمدية 

  . يف ذلكمبصر متخصصاً

                                   
   .٩ آية :اِحلجرسورة ) ١(
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ة معاصرة هلا دور بارز ورائد يف مواجهة االحنرافات  رغبيت يف دراسة شخصية سلفي– ١
  .العقدية

ات جمتمعة؛ ـد فيه هذه الصفـتوجـ رمحه اهللا ـ  عبد الرمحن الوكيل  /والشيخ
  .وخاصة يف جانب ردوده على الصوفية والبهائية

 حممد حامد  / دراسة بعض الباحثني جلماعة أنصار السنة احملمدية ومؤسسها الشيخ– ٢
الوكيل حقه يف / فكأين رأيت أن هناك ثغرة تتمثل يف عدم إعطاء الشيخ الفقي؛ 

  .تلك الدراسات؛ مما يستلزم إبرازه يف دراسة مستقلة خاصة به

 كان له دور بارز ورائد يف  ـرمحه اهللا تعاىلـ عبد الرمحن الوكيل /  أن الشيخ – ٣
 اخلارج الدفاع عن اإلسالم والذود عن محاه، ورصد خطط أعداء الدين يف

والداخل للنيل من اإلسالم وأهله، فكان من الواجب اإلشادة مبثله وتسليط الضوء 
  .على دوره اإلجيايب املشكور

  ـرمحه اهللا تعاىلـ الوكيل /  كون االحنرافات العقدية اليت عاصرها الشيخ – ٤
زالت هي نفسها تنخر جسد األمة  وكتب عنها ووقف منها موقف املسلم الناقد ما

  .إلسالمية وهي حباجة إلعادة عرضها ودراستها وتوضيح الرد املناسب عليهاا

 رغبيت يف أن يكون يل دور يف استمرار انتفاع الناس بدعوة الشيخ وعلمه وأن – ٥
  .يكون أجره موصوال إن شاء اهللا تعال بعد موته على ما قدم من علم وعمل

رافات عقدية معاصرة عند النظر يف  حتفيز العلماء والدعاة ملعاجلة ما يوجد من احن– ٦
  .سرية الشيخ الوكيل رمحه اهللا تعاىل وصدعه باحلق وعدم خوفه يف اهللا لومة الئم
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	א���א���	א�#�"��	 	
يرمحه ـ  عبد الرمحن الوكيل  /ال أعرف دراسة سابقة اختصت ببيان جهود الشيخ

  : هي، وأقرب الدراسات اليت وجدت هلا تعلقا مبوضوعي  ـاهللا تعاىل

مقدمة من الباحث  )مجاعة أنصار السنة احملمدية نشأا وأهدافها وجهودها(  رسالة– ١
ة أم القرى ـدة من جامعـة الدكتوراه يف العقيـر لنيل درجـأمحد حممد الطاه

  .هـ١٤٢٢عام 

 الوكيل ضمن شخصيات  / من جهود الشيخوقد تناولت هذه الدراسة جانباً
  .اجلماعة وذلك يف عشر صفحات

وقد كانت الدراسة منصبة على اجلماعة ومل تكن إلبراز جهود الشيخ خبالف حبثي 
الذي خيتص ببيان جهوده الدعوية وعقيدته السلفية وجهوده يف نشر عقيدة 

  .السلف والدفاع عنها

 يف معرفة اجلماعة وأهدافها ومنهجها؛ فقد كان وقد أفادتين هذه الرسالة كثرياً
  .من أبرز رجاالت هذه اجلماعةالوكيل رمحه اهللا تعاىل 

مقدمـة   )جهود الشيخ حممد حامد الفقي يف نشر العقيدة السلفية        (  رسالة بعنوان  – ٢
: هـ للباحث١٤٢٤ة أم القرى عام ـري يف العقيدة من جامعـلنيل درجة املاجست  

  .موفق عبد اهللا كدسة

ـ            د كـان   وهذه الرسالة أفادتين يف معرفة مؤسس مجاعة أنصار السنة وجهوده؛ فق
  .الفقي من أجل شيوخ الوكيل ومن أقرب الناس إليه
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  : من أهم ما قمت به يف هذا البحث ما يلي

 عبد الـرمحن     / مجع املادة العلمية للبحث حيث كان أهم مصادرها كتب الشيخ          – ١
  . ومقاالته يف جملة اهلدي النبوي ـرمحه اهللا تعاىلـ الوكيل 

دة العلمية تطلب مين السفر إىل دولة مصر الشقيقة حيث سعدت بزيـارة              مجع املا  – ٢
  /مجاعة أنصار السنة احملمدية يف مقرها بالقاهرة؛ وااللتقاء بوكيل اجلماعة الـشيخ           

رمحـه  ـ والذي تفضل مشكورا بإفاديت يف معرفة شخصية الوكيل  ، فتحي عثمان
  . العلمية والعملية ـاهللا تعاىل

شعبان عبد ايد سكرتري مركز التراث باجلماعة والذي كان له   /والتقيت بالشيخ
  .دور كبري يشكر عليه يف مجع املادة العلمية

 يف مدينة حلوان  ـيرمحه اهللاـ كما التقيت بابنة الشيخ الكربى وزوجة ابنه ياسر 
مبرتل الشيخ الذي أقام به، ولقائي بأسرة الشيخ أطلعين على بعض مميزات الوكيل 

  .ةالشخصي

الوكيل يف مسجد بابل بالدقي واطلعت على ما فيها من / وذهبت ملكتبة الشيخ 
كتب اقتناها الشيخ يرمحه اهللا وقد حوت مكتبته معارف متنوعة تدل على سعة 

  .اطالعه ومعرفته ومدى إملامه رمحه اهللا تعاىل بشىت العلوم

راج املادة العلمية  واستخ ـرمحه اهللاـ  الوكيل /  استقراء كتب ومقاالت الشيخ– ٣
  .املتعلقة بالعقيدة

  . عمل فهرسه ملقاالت الشيخ ليسهل مجع املادة العلمية اليت أحتاج إليها من مقاالته– ٤

 القيام بدراسة وافية حلياة الشيخ الشخصية والعلمية والعملية والدعوية واستقراء – ٥
  .همنهجه يف تقرير العقيدة والدفاع عنها من خالل كتبه ومقاالت
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  :  وتشمل ـرمحه اهللاـ  الوكيل  / القيام بدراسة وصفية لكتب الشيخ– ٦

  .عنوان الكتاب، وسبب تأليفه، وطبعاته، وموضوعاته، ومنهج الشيخ فيه

ة، وأعدادها، ـعنوان املقال: خ وتشملـة ملقاالت الشيـك دراسة وصفيـوكذل
  .وتوارخيها، وسبب كتابتها، وموضوعاا

العلمية وقسمتها إىل أبواب وفقا للموضوعات اليت تناوهلا الشيخ يف  ترتيب املادة – ٧
كتبه ومقاالته، مث قسمت األبواب إىل فصول والفصول إىل مباحث واملباحث إىل 

  .مطالب حسب حاجة البحث

وعند الكالم يف باب العقيدة وتفصيالا وباب الردود وتفصيالته أورد منهج 
  .الشيخ أوال مث جهوده مفصلة

دالل أو توجيه ـه إما بإيضاح أو استـأعلق على ما حيتاج إىل تعليق من كالممث 
  .أو تعقيب

 توثيق النقول واالقتباسات يف البحث بعزوها إىل مصادرها األصلية، وكذلك توثيق – ٨
  .نقول واقتباسات الشيخ بعزوها إىل مصادرها األصلية اليت أخذ منها رمحه اهللا

 اليت حبثت عنها مطبوعة أو موافقة للطبعات اليت كان  كتب الصوفية والبهائية– ٩
ش ـدت على نقول الشيخ وأعزوها يف اهلامـالشيخ يرجع هلا مل أجدها؛ فاعتم
   .) عن الشيخنقالً( كما عزاها الشيخ مث أذكر عبارة

وللحكم على نقوالت الشيخ لبيان منهجه يف ذلك اعتمدت على مخسة كتب 
  .للصوفية

 كان  ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل  /ب اخلمسة أن الشيخوسبب اختياري للكت
د ـيرجع يف تقريره لعقيدة السلف إىل كتب كثرية ذات طبعات قدمية مل تع

متوفرة، خاصة ما يتعلق بالردود على الفرق املخالفة؛ إذ أن نقله عن تلك الفرق 
ن تلك  هنا يف اململكة ويف مصر موطن الشيخ عكان من كتبها، وقد حبثت كثرياً

الطبعات اليت كان يرجع هلا لتوثيق أقوال املخالفني إال أين مل أحصل على نفس 
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الطبعات، فاضطررت إىل اختيار كتب ومراجعة توثيق الشيخ لألقوال منها، وميكن 
  : تلخيص أسباب اختياري هلذه الكتب يف النقاط التالية

  . عدم وجود الطبعات اليت كانت عند الشيخ–  أ 

قراءة جملدات كثرية حبثا عن سطر واحد أو مجلة واحدة لتوثيقها من  صعوبة –ب 
  .ذلك املصدر

  . كثرة الكتب اليت كان الشيخ يرجع هلا يف نقله–ج 

 أن هذه الكتب اخلمسة اليت وقع اختياري عليها كانت هي أكثر ما رجع له – د 
  .الشيخ يف مؤلفاته ونقله ألقوال املتصوفة

  : ضطررت الختيار الكتب اخلمسة التاليةوبناء على تلك األسباب ا

 .كتاب إحياء علوم الدين للغزايل -

 .كتاب ديوان ابن الفارض -

 .كتاب فصوص احلكم البن عريب -

 .كتاب اإلبريز من كالم الدباغ -

 .كتاب جواهر املعاين للتيجاين -

فهذه الكتب باإلضافة إىل أا أكثر الكتب اليت نقل منها الشيخ األقوال كانت 
فرقة تارخييا، فهي تعكس الفكر الصويف القدمي إبان تكونه، ويف أوج أيضا مت

  .ازدهاره، ويف العصور املتأخرة، فهي إذن تعترب صورة مكتملة للفكر الصويف

  . التعريف قدر اإلمكان باألعالم والفرق واملصطلحات الوارد ذكرها يف الرسالة–١٠

 يرد يف البحث واستثنيت من ومنهجي يف ترمجة األعالم هو الترمجة لالسم أول ما
ردود، ـم للباب اخلاص بالـذلك أعالم الصوفية والبهائية حيث تركت ترامجه

  .عند ورود امسه مرة أخرى )سبقت ترمجته( وال أشري بقول
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 مل أقف على ترمجة بعض األعالم املعاصرين للشيخ وذلك لعدم توفر مراجع مع –١١
ة تراجم هلم، ـار السنة احملمديـعة أنصالعلم أين قد طلبت مرات متعددة من مجا

ومل تصلين إجابات أو ردود منهم رمبا لكثرة مشاغلهم أو عدم توفر تراجم وافية 
  .ألولئك األعالم

  . كتبت اآليات بالرسم العثماين مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية–١٢

مها  خرجت األحاديث النبوية الشريفة فإذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحد–١٣
اكتفيت بتخرجيه منهما، وإذا كان يف غريمها خرجته من مصادر احلديث األخرى 

  .مع بيان حكم األئمة عليه

 عمل فهارس شاملة للبحث؛ فهرس لآليات القرآنية، وفهرس األحاديث، وفهرس –١٤
  .األعالم، وقائمة مبصادر البحث، وفهرس تفصيلي للموضوعات

 يف البحث، وقد أخالف ذلك املنهج أحياناً ما ذكرته سابقا هو غالب عملي –١٥
  .العتبارات أخرى
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$%�	א�/.�"��	א�-	وא,(+	&	א� 	
لقد واجهتين بعض الصعوبات أثناء عملي هلذا البحث؛ وميكن تلخيص أمهها 

  : على النحو التايل

 الصعوبة يف مجع املادة العلمية ألن ذلك تطلب مين السفر إىل دولة مصر مرتني يف – ١
 عن تعب السفر  أن أنتظر احملرم حىت يتفرغ من مشاغله؛ فضالًها كان عليكل من

  .والتنقل وحنو ذلك

ة مجعتها ـد جهـرة وال توجـت متناثـ كان ـرمحه اهللا تعاىلـ  مقاالت الشيخ – ٢
وصلتين من مجاعة أنصار السنة وضعت هلا فهارس كما أن بعض املقاالت  أو

  .رخيها بدون أرقام األعداد وتوامصورة

 وجدت صعوبة يف كتابة باب التقرير عند الشيخ ألن التقرير لديه قليل وكتاباته – ٣
 يقحم الرد أثناء  ـرمحه اهللا تعاىلـ فيها خلط بني الردود والتقرير؛ فقد كان 

  .ر مما صعب استخالص املادة العلمية املطلوبةـالتقري

مراجع الصوفية كما وجدت صعوبة كبرية يف باب الردود وذلك النعدام 
 بالغرض؛  صوفية وائية ولكنها مل تفوالبهائية، وعند سفري ملصر اشتريت كتباً

 كل مرة تأتيين كتب غري اليت أردت، أو طبعات غري مث أرسلت مرات ومرات ويف
  .اليت أحبث عنها

 تويف  وجتلت الصعوبة الكربى يف اية البحث عندما مرض والدي مرضا شديداً– ٤
ددة ـ يف جوانب متعي ذلك كثرياًـ، وقد أثر عل ـرمحه اهللا تعاىلـ ره ـعلى إث

 البحث ورمبا بعض االرتباك يف الصياغة ومجع املادة إمتاممما كان له أثر على 
  .العلمية، واحلمد هللا على كل حال
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$%���0	א�	 	
  :قمت بتقسيم البحث إىل مقدمة وثالثة أبواب وخامتة وفهارس على النحو التايل

 وتشمل أسباب اختياري للموضوع، والدراسات السابقة، ومنهجي وعملي يف ����Wא�
 .البحث، والصعوبات اليت واجهتين، وخطة البحث

�	א3ول��
�؛	و<
?	 �".�	</�ل��=
�>	א��
;	א��:/
�	وא�.W	א�W	 	

  : ويشتمل على أربعة مباحث.عصره: א�A/�	א3ول

  .احلالة السياسية: املبحث األول

  .احلالة االجتماعية: ايناملبحث الث

  .احلالة العلمية: املبحث الثالث

  .احلالة الدينية: املبحث الرابع

'B�C�א	�/A�حياته الشخصية ويشمل أربعة مباحث: א :  

 .امسه ومولده ونشأته: املبحث األول

  .اعتناقه مذهب السلف: املبحث الثاين

  .صفاته اخللقية: املبحث الثالث

  .ثاؤهوفاته ور: املبحث الرابع

$��C�א	�/A�ويشمل مخسة مباحث .حياته العلمية: א :  

  .طلبه للعلم: املبحث األول

  .شيوخه وتالميذه: املبحث الثاين

  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: املبحث الثالث

  .وظائفه اليت تقلدها: املبحث الرابع

  .مؤلفاته وآثاره العلمية: املبحث اخلامس
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D"אE�א	�/A�ويشتمل على مخسة مباحث .لدعويةحياته ا: א.  

  .دوره يف مجاعة أنصار السنة: املبحث األول

  .دوره يف جملة اهلدي النبوي: املبحث الثاين

  .احملاضرات والدروس والندوات: املبحث الثالث

  .رحالته وجوالته: املبحث الرابع

  .منهج الشيخ يف الدعوة إىل اهللا: املبحث اخلامس

'B�C�א	���	W	��E8E	��G�#	א�.�
�>	و<
?	 �".�	</�ل	,(�دF	W&	א� 	

  :، ويشمل أربعة مباحث منهج الشيخ يف تقرير عقيدة السلف : א�A/�	א3ول

  : ، وفيه مطلبان العقيدة والسلفتعريف : بحث األولامل

  . واصطالحاًتعريف العقيدة لغةً: املطلب األول

  . واصطالحاًالسلف لغةً: املطلب الثاين

  :سائل العقيدة ، وفيه مطلبان ج الشيخ يف االستدالل ملمنه: املبحث الثاين

يخ، ومنهجه يف ـدالل عند الشـادر االستـمص: املطلب األول
  .االستدالل ا

  .منهجه يف وسائل فهم نصوص الكتاب والسنة: املطلب الثاين

مناقشاته للمخالفني عرضه عقيدة السلف من خالل : املبحث الثالث 
  :طلبان وردوده عليهم ، وفيه م

جوانب العقيدة اليت قررها الشيخ من خالل ردوده : املطلب األول
  .على الصوفية

جوانب العقيدة اليت قررها الشيخ من خالل ردوده : املطلب الثاين
  .على البهائية

  .تركيزه على إبراز جهود أئمة السلف يف تقرير العقيدة: املبحث الرابع
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'B�C�א	�/A�وحيد وأنواعه، وفيه مباحثجهود الشيخ يف بيان الت: א:  

  . واصطالحاًتعريف التوحيد لغةً: املبحث األول

  :أقسام التوحيد، وفيه مطلبان: املبحث الثاين

  .تقسيم التوحيد إىل نوعني: املطلب األول

  .تقسيم التوحيد إىل ثالثة أنواع: املطلب الثاين

  : انجهود الشيخ يف بيان أمهية التوحيد، وفيه مطلب: املبحث الثالث

  .أمهية التوحيد عند السلف الصاحل: املطلب األول

  . عبد الرمحن الوكيل ألمهية التوحيد /بيان الشيخ: املطلب الثاين

  : جهود الشيخ يف بيان توحيد الربوبية، وفيه مطلبان: املبحث الرابع

  . واصطالحاًتعريف توحيد الربوبية لغةً: املطلب األول

رمحه اهللا ـ عبد الرمحن الوكيل  /ود الشيخ ـجه: املطلب الثاين
  . يف بيان توحيد الربوبية ـتعاىل

  .جهوده يف بيان توحيد األمساء والصفات، وفيه مطالب: املبحث اخلامس

  .تعريف توحيد األمساء والصفات: املطلب األول

  .معتقد السلف يف باب األمساء والصفات: املطلب الثاين

لرمحن الوكيل ملعتقد السلف  عبد ا /موافقة الشيخ: املطلب الثالث
  .يف باب األمساء والصفات

رمحه اهللا ـ األمساء والصفات اليت تناوهلا الشيخ : املطلب الرابع
  . ـ تعاىل

موقف الشيخ من االحنرافات يف باب األمساء : املطلب اخلامس
  .والصفات
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  : جهوده يف بيان توحيد األلوهية، وفيه مطالب: املبحث السادس

  .تعريف توحيد األلوهية: لاملطلب األو

زلة توحيد األلوهية بني أنواع ـجهوده يف بيان من: املطلب الثاين
  .التوحيد

  .جهود الشيخ يف بيان ما يتحقق به توحيد األلوهية:املطلب الثالث 

  .جهود الشيخ يف بيان جوانب من توحيد األلوهية: املطلب الرابع

 الربوبية واأللوهية ، وفيه  دالئل توحيدجهوده يف بيان: املبحث السابع
  :مطلبان 

  .تعريف الدالئل: املطلب األول

  .بيان الشيخ هلذه الوسائل: املطلب الثاين

$��C�א	�/A�يف حماربة  ـ تعاىلرمحه اهللاـ  عبد الرمحن الوكيل  /جهود الشيخ: א 
  :الشرك وأنواعه ، وفيه مباحث 

  :بان تعريف الشرك وبيان أنواعه وفيه مطل: األولاملبحث 

  . واصطالحاًتعريف الشرك لغةً: املطلب األول

  .بيان أنواع الشرك: املطلب الثاين

   . وأنواعه ان حقيقة الشركجهود الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف بي: املبحث الثاين

  .جهوده يف بيان خصائص الشرك واملشركني وأحكامهما: املبحث الثالث

  .عبادةجهوده يف بيان الشرك يف ال: املبحث الرابع
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جهوده يف بيان بعض مظاهر الشرك الواقعة يف األمة : املبحث اخلامس
  .اإلسالمية

D"אE�א	�/A�ويشمل أربعة مباحث جهود الشيخ يف بيان اإلميان ومسائله: א ، :  

، وفيه . بيان حقيقة اإلميان وبعض مسائلةجهوده يف : املبحث األول
  :مطالب

  اإلميان لغة : املطلب األول

  .اإلميان عند أهل السنة: لثايناملطلب ا

  .زيادة اإلميان ونقصانه: املطلب الثالث

  .تعريف الشيخ لإلميان ومدى موافقته ألهل السنة واجلماعة: املبحث الثاين

  .جهود الشيخ يف بيان اإلميان ببعض أركان اإلميان: املبحث الثالث

  :يه مطالبجوب اإلميان بالغيب، وفشيخ يف بيان وجهود ال: املبحث الرابع

  .تعريف الغيب: املطلب األول

  .وجوب اإلميان بالغيب: املطلب الثاين

جهود الشيخ يف بيان وجوب اإلميان مبسائل متفرقة : املطلب الثالث
  .من عامل الغيب

$��C�א	���
���G	א�/�<
�	,(�دF	&	א�Eد	���	��W	א�G�)�	W	،	و<
?	 �".�	</�ل	وא� 	

�
)I :ًحاً واصطالتعريف الصوفية لغة.  

  :، ويشمل ثالثة مباحث والبهائيةض أقوال الصوفية منهجه يف عر: א�A/�	א3ول

منهج الشيخ يف عرض أقوال الصوفية من خالل النقل : املبحث األول
  .عن أكابرهم

  .منهج الشيخ يف النقل من كتب الصوفية املعتمدة عندهم: املبحث الثاين



	Wא���������������������� 	

 

 

  ١٥ 

  :ساسية ، وفيه مطالب اختيار نقاط احنرافام األ: املبحث الثالث

  .احنرافهم يف عقيدم يف اهللا تعاىل: املطلب األول

احنرافهم يف عقيدم يف النيب صلى اهللا عليه وآله : املطلب الثاين
  .وصحبه وسلم

  .احنرافهم يف األولياء وكرامام: املطلب الثالث

'B�C�א	�/A�وفيه مبحثان والبهائيةرد على الصوفية منهجه يف ال: א ، :  

  :الرد عليهم باألدلة املتفق عليها ، وفيه مطالب : املبحث األول

  .الرد عليهم بالقرآن الكرمي: املطلب األول

  .الرد عليهم بالسنة النبوية: املطلب الثاين

  .الرد عليهم باإلمجاع: املطلب الثالث

  .الرد عليهم بالقياس: املطلب الرابع

  :فيه مطالب ، وهم بأدلة أخرىالرد علي: املبحث الثاين

  .خمالفتهم لصريح العقل ووقوعهم يف التناقض: املطلب األول

  .خمالفتهم ملا علم من الدين بالضرورة: املطلب الثاين

  .الرد عليهم بأقوال أئمة السلف: املطلب الثالث

  .اكتفاؤه بعرض أقواهلم الواهية دون رد مباشر: املطلب الرابع

$��C�א	�/A�وفيه مبحثان الصويف ودعاتهكر الرد على أرباب الف: א ،:  

  .أكثر الذين تناوهلم الشيخ بالرد ومكانتهم عند الصوفية: املبحث األول

خالل رده على أكابر أهم العقائد اليت تناوهلا الشيخ من : املبحث الثاين
  :الفكر الصويف ، وفيه مطالب 

  .احنرافهم فيما يتعلق بالتوحيد: املطلب األول
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  .����فهم فيما يتعلق بالنيب احنرا: املطلب الثاين

  .احنرافهم فيما يتعلق بالقرآن الكرمي: املطلب الثالث
  .احنرافهم فيما يتعلق باألولياء، وكرامام: املطلب الرابع

  .احنرافهم يف مصادر التلقي واملعرفة: املطلب اخلامس

D"אE�א	�/A�ه يف الرد على البابية والبهائية ، وفيه ثالثة مباحث جهود: א:  
  :ة والبهائية ، وفيه مطلبان مقدمة حول البابي: بحث األولامل

  .تعريف البابية والبهائية ونشأما: املطلب األول
  .أهم شخصياما وأهم الكتب اليت ألفت عنهما: املطلب الثاين

  :صول البهائية ومستنداا الفكرية ، وفيه مطلبان أ: املبحث الثاين
  .لشيعةعالقة البهائية با: املطلب األول
  .عالقتها بالصوفية: املطلب الثاين

  : احنرافاا العقدية والرد عليها ، وفيه مطالب أهم: املبحث الثالث
  .قوهلم بنسخ اإلسالم والرد عليه: املطلب األول
  .ادعاء البهاء الربوبية: املطلب الثاين

  .احنرافهم يف احلقيقة اإلهلية: املطلب الثالث
  .ون اهللا تعاىل هو اخلالقإنكارهم ك: املطلب الرابع

  .عقيدة البهائية يف الرسل والرد عليها: املطلب اخلامس
  .عقيدم يف الوحي والرد عليها: املطلب السادس

  .احنرافهم يف الغيبيات والرد عليهم يف ذلك: املطلب السابع
  .عقيدة الرجعة والتناسخ والرد عليها: املطلب الثامن
  . عند البهائية والرد عليهممصادر املعرفة: املطلب التاسع
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�I�Jوتشتمل على نتائج البحث: א.  

   : وتشتمل على الفهارس التالية:א�A(��س

  .فهرس اآليات القرآنية

  .فهرس األحاديث

  .فهرس األعالم

  . واملراجعفهرس املصادر

 .فهرس املوضوعات

نعم ومنها ويف اية هذه املقدمة أمحد اهللا تعاىل وأشكره على ما تفضل به علي من 
  . متقبالًما أكرمين به من إمتام هذا البحث وأسأله سبحانه أن جيعل عملي هذا خالصاً

؛ فقد كان هلما علي فضل كبري يف مجيع شؤوين وא���	א�LMENوأخص بالشكر 
وخاصة يف سلوك طريق العلم وطلبه؛ فأسأل اهللا تعاىل أن جيزيهما عين خري اجلزاء يف 

سأله سبحانه أن يغفر ملن مات منهما وأن جيمعين به يف جنات الدنيا واآلخرة، كما أ
  .النعيم

	א�.O8Oوأشكر   وعلى صربه  ومعنوياً على وقوفه جبانيب ومساعديت مادياًزو,'
  .وحتمله انشغايل يف البحث وأسأل اهللا تعاىل أن جيزيه خري اجلزاء

سالة وأتقدم خبالص شكري وبالغ تقديري ألستاذي الفاضل املشرف على الر

��Q��א	 	,.LEAא3��ذ �E#8	 ��T	 الذي أفادين كثريا من علمه وخلقه؛ فأسأل اهللا 
  .تعاىل أن يكتب ذلك يف موازين حسناته وأن يبارك يف عمره وعمله وينفع به

��>كما أتقدم خبالص الشكر وجزيل االمتنان Q��א	����A�א	ذ>��U�L	��G��	

عد سفر مشريف وعلى حسن أخالقها وطيب  على تقبلها متابعة اإلشراف علي ب�وز�
  .تعاملها معي فجزاها اهللا خرياً
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��كما أتوجه بشكري اجلزيل إىل Q��א	 <�
	א�.� V#W	 X
G�	 ��
Y>L	Z��	

'BE��ادة الدراسات العليا على ـول الدين، وإىل عمـ وإىل عمادة كلية الدعوة وأصא
  .ما قدموه من تسهيالت يف سبيل إجناز حبثي


:L	א�L���A	א��
;ول والشكر موص���Lن��C�	'% وكيل مجاعة أنصار 	<

 سكرتري مركز التراث باجلماعة على ما قدماه يل من [.��ن	���	א\
�L	وא��
;	السنة 
  .مساعدة جعل اهللا ذلك يف موازين حسناما

 أو منحين من وأشكر كل من أسدى إيل نصيحة أو أدىل برأي أو أعارين مرجعاً
  . دعوة فللجميع شكري وتقديريوقته أو بذل يل

  . أسأل اهللا تعاىل التوفيق والسداد إنه ويل ذلك والقادر عليهوختاماً

كما أسأله تعاىل أن يغفر ملن كتبت هذه الرسالة يف بيان جهوده وأن يرفع درجته 
  .يف اجلنة وأن جيمعنا به يف جنات النعيم

  .مجعنيوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه أ
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�א/�.'�א�ول �
�א�2	��א	1��0�� �

�Wא��*א�8א	1��0���א�3��7���Wو4ً �

إن تاريخ مصر السياسي يف الفترة األخرية من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
اث خارجية عصيبة، وقد ارتبطت هذه األحداث باجلانب العشرين يتمثل يف وقوع أحد

  .الداخلي وأثرت فيه كثرياً
  : وهذه األحداث ميكن إجيازها فيما يلي

١���  .م�١٨٨٢א�4-=ل�א	>(;�$#�/� �!�م�
أكد اإلجنليز أم جاؤوا لتحقيق األمن واالستقرار ملصر وأم بعد حتقيقها سيجلون 

دات والوعود ومع ما أكدوه فقد بقي االحتالل ـعن البالد وقدموا لذلك التعه
  .م ١٩٥٤م حىت ١٨٨٢الربيطاين ملصر من عام 

أخذ املصريون يقاومون السلطة احملتلة بكل الوسائل وميكن تقسيم مدة االحتالل (و
  : فترتني) ١٩٥٤ـ١٨٨٢(

 فيها بني احلكومة وممثلي عازـنكان ال): م١٨٩٥ـ١٨٨٢(فترة األوىل  ال– أ 
  .االحتالل

  .)١( زاع فيها بينهم وبني األمةـوكان الن) م١٩٥٤ـ١٨٩٥( الفترة الثانية –ب 
٢���  Kم١٩١٤!�م���Wא2 ��א	��/���א�و@

اء ـار احللفـت بانتصـم، وانته١٩١٨ىت عام ـة األوىل حـاستمرت احلرب العاملي
 انضمام فعلى أثر( مث أعلنت احلماية الربيطانية على مصر ـاجنلترا وفرنسا وروسيا ـ 

تركيا إىل جانب أملانيا يف احلرب أعلنت اجنلترا فصل مصر عن الدولة العثمانية، مث 
  .)٢()م١٩١٤ ديسمرب ١٨أعلنت احلماية الربيطانية عليها يف 

                                  

 ) .١٠٦ص ( موجز تاريخ مصر احلديثة، حممد عبد الرحيم مصطفى، مطبعة العامل العريب، القاهرة، (١)

 ) .١١١ص ( املرجع السابق (٢)
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٣����Kم�E0�١٩٢٤ط�א7=���א	�%��$���!�م� �

حتت  بالبقاء  بدولة اخلالفة وراغباًالشعب املصري حبكم تارخيه اإلسالمي كان متعلقاً
السيادة العثمانية فقد كان الكثريون يطالبون باالستقالل من االحتالل يف إطار 

  .التبعية العثمانية

فقد كانت احلركات القومية اليت سبقت االحتالل الربيطاين تتنفس مجيعها يف جو ( 
ادة العثمانية ـاق االحتفاظ بالسيـت تعمل يف نطـإسالمي خالص ومبعىن آخر كان

  .)١() فكاكاال تبغي عنها

وعلى هذا كان لسقوط اخلالفة األثر الكبري على الدوافع القوية لالستقالل وعلى 
  .بعض احلركات الوطنية املتأثرة باجلو اإلسالمي

حىت انتهى األمر بإسقاط السيادة العثمانية عن مصر وإعالن احلماية الربيطانية عليها (
 متعددة  وتتخذ هلا صوراًأخذت حركات املقاومة تنمو بنمو سيطرة االحتالل

  .)٢()وأساليب خمتلفة

�Kم�١٩٣٩א2 ��א	��/���א	%�$���!�م�–�٤ �

م وبنشوب احلرب العاملية الثانية هبطت حركة ١٩٤٥استمرت حىت أواسط سنة 
  .اإلصالح بالبالد وبعد انتهاء احلرب قام الشعب املصري يطالب باجلالء

م، وذلك ألن ١٩٣٦لتعديل معاهدة ودخلوا يف مفاوضات مع احلكومة الربيطانية (
الظروف اليت عقدت فيها قد تغريت، فلم يقضى فيها، وهلذا قررت احلكومة املصرية 

  .)٣() من جانب واحدم١٩٣٦ إلغاء معاهدة م١٩٥١ أكتوبريف 

  

                                  

ان، دار الكتاب العريب، م، عبد العظيم حممد رمض١٩٢٤ـ١٩١٨ تطور احلركة الوطنية يف مصر من سنة (١)
 ).٢٨ص (القاهرة، 

 . بتصرف)٥٢ص (السابق املرجع  (٢)

 ).١١٩ص(  حممد عبد الرحيم، موجز تاريخ مصر احلديثة،(٣)
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�Kم�١٩٤٥&�H�)�+�%�ق��3+���א	*ول�א	� ����!�م�–�٥ �

 سامها ضعف هلا، وديدخالل احلرب، إىل أن انقفقد تنبهت البالد العربية يف (
  .ها القوة والنجاحلسيادا، وأن يف احتاد

 أمام اهليئات الدولية يف  موحداً يف موقفها موقفاًوجتلى احتاد الدول العربية واضحاً
  وقدراً مما لفت النظر إىل أمهيتها يف الشؤون الدولية، وجعل هلا وزناً،كل املناسبات
  .بني أمم العامل

  .)١(.)..رة مقرا للجامعةوقد اختريت القاه

وقد كانت هذه األحداث السياسية اخلارجية متداخلة، ومتتابعة، وسريعة كما يظهر 
  .من تاريخ وقوعها

كما كان هلذه األحداث والتغريات األثر السيئ على مصر فاالحتالل واحلروب 
وسقوط اخلالفة اإلسالمية كفيلة بأن تضعف قوة البالد وتشتت أبناءها وتسلب 

  .اا وإن كانت بلدا قوية هلا تاريخ ومكانة يف القوة واملنعة للعامل اإلسالميخري

�Kم�L=3�١٩٥٦א	�Eא�Kא	>(;�$���!�J+� �!�م�–�٦ �

فاضطرت احلكومة الربيطانية، إىل الدخول يف املفاوضات اليت انتهت بتوقيع اتفاقية (
  .م١٩٥٤ أكتوبر ١٩اجلالء يف 

وبأن يتم جالء قواا م ١٩٣٦ا على إلغاء معاهدة  بريطانييف هذه االتفاقية وافقت
  .م١٩٥٦ يونيو ١٣ اجلالء يف عن البالد ائيا ومت فعالً

 عن احلكم وألول مرة يف تاريخ مصر منذ قرون طويلة، تصبح مصر متحررة متاماً
  .)٢()األجنيب

  

                                  

  .)١٤٠ص(ة العربية، بريوت، ـز نوار، دار النهضـر والعراق، عبد العزيـ تاريخ العرب املعاصر مص(١)
 ).٢٨٥ص ( املرجع السابق (٢)
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١�–+�O��P��;&و��5�Q�	א�K�R 2م�א��H� �K� �

  .هي فترة تبدأ بثورة وتنتهي مبعاهدة(

 اليت هب فيها الشعب املصري بكامل طبقاته، م١٩١٩أما الثورة فهي ثورة مارس 
  .ألول مرة يف تارخيه ليطرد االحتالل من أرضه

 اليت حددت اية مرحلة من مراحل الكفاح م١٩٣٦وأما املعاهدة فهي معاهدة 
  .)١()الوطين ضد اجنلترا

 احلركات الوطنية املختلفة اليت قامت يف مصر واألساليب املختلفة ويصعب تتبع
  .والصور املتعددة اليت اختذا يف تطورها

، ومتشعبة، وكذا أسباب قيامها، واألهداف اليت فحوادث هذه الفترة متالصقة جداً
  .تسعى إليها وتدعو هلا

  .ي دراسة متشعبة ومتعددة اجلوانبإن دراسة هذه احلركة ه(

أين بعد إمعان الفكر رأيت حوادث هذه الفترة هي حوادث متالصقة يركب على 
  .)٢()بعضها بعضا ويأخذ بعضها خبناق بعض

ونقطة البداية لقيام هذه احلركات هي احتالل بريطانيا ملصر وقيام احلروب العاملية مث 
  .سقوط اخلالفة العثمانية وإعالن احلماية الربيطانية على مصر

  .ت ظروف البيئة واملناخ كيما تنضج مثار هذا البذر ايدوسرعان ما يأ(

يق غايات احلزب ـت بتحقـرب العاملية األوىل اليت أسرعـك يف أحداث احلـوذل
  .)٣()الوطين

                                  

 . بتصرف يسري)٥ص( ، عبد العظيم رمضان،ركة الوطنية تطور احل(١)

 ).٨ص ( ،املرجع السابق (٢)

 ).٤٦ص ( املرجع السابق (٣)
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ففي هذا إشارة إىل آثار األحداث اخلارجية على الوضع السياسي الداخلي، متثل 
ها من استقالل للبالد مع عدم ذلك يف ظهور احلركات الوطنية املختلفة وما نتج عن

  . يف قيام هذه احلركاتإمهال األحداث الداخلية اليت كان هلا أثر أيضاً

م وانتهت مبعاهدة ١٩١٩واحلركات الوطنية يف مصر هي فترة بدأت من ثورة 
  .م١٩٣٦

٢�– �+�O�ST2م�א�U$�K� �

اخلالفة كان لألحداث اخلارجية األثر يف تغيري نظام احلكم من نظام تابع حلكم 
اإلسالمية إىل نظام يقبع حتت االستعمار، وملوك تساير رغبات الدول املستعمرة، 

  .وجتعل البالد حتت وطأم وسيطرم
  .وحتمل البالد ديونا كثرية أثرت عليها لفترة طويلة من الزمن

  .م١٩٥٢حىت قيام الثورة وإلغاء النظام امللكي وإعالن النظام اجلمهوري عام (
 للجمهورية  رئيساً)١(مهمة جملس قيادة الثورة، وإعالن مجال عبد الناصرمث انتهاء 

  .)٢()م١٩٥٦عام 
إن مجيع هذه األحداث السياسية كان هلا األثر الكبري على الشعب املصري وقادته 

  .من السياسيني واملفكرين والعلماء
أحد أبناء  الوكيل رمحه اهللا فهو الرمحن عبدكما كان هلا األثر الواضح على الشيخ 

هذا الشعب وإن كانت بعض هذه األحداث قد بدأت قبل مولده إال أنه ولد فيها 
  .وكما يعرف فإن هذه األحداث مل تولد بني يوم وليلة

                                  

" الضباط األحرار"م انضم إىل ١٩١٨ /هـ١٣٣٦مجال عبد الناصر بن حسني بن خليل ولد سنة :  هو(١)
 ،المـاألع. م١٩٧٠/هـ ١٣٩٠ وتويف سنة ،ة عشر عاماًـم، حكم مصر مثاني١٩٥٢وشارك يف ثورة 

 م ، ٢٠٠٢خري الدين بن حممود الزركلي الدمشقي ، دار العلم للماليني ، الطبعة اخلامسة عشر ، 
 ).١٣٤ص/٢ج(

 رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة، ، حممد خليل هراس وجهوده يف تقرير عقيدة السلف / الشيخ(٢)
، م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٢حممد يسري جعفر ، / سلمي ، إشراف األستاذ الدكتور  موسى ال/إعداد الطالب

 .  بتصرف يسري)١٠ص(
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 ألنه كان  ـرمحه اهللاـ كما أنه يف بعض هذه الفترات مل تتكون فيها أفكار الشيخ 
 أنشأته بعد اهللا على حمبة صغري السن إال أنه كان هناك من يغذيها وهي أسرته اليت

  .اهللا ودينه ووطنه

ر ذه األحداث السياسية ـ قد تأث ـرمحه اهللاـ  الوكيل / فال شك أن الشيخ
  .وتفاعل معها

العشرين بظهور  نمن القرن التاسع عشر وفاحتة القروقد امتازت هذه الفترة اخلرية (
وا يف اجلامع األزهر وكان طائفة من نوابغ املفكرين والصحفيني واألدباء الذين درس

هلم أثر يذكر يف توجيه الرأي العام، وإيقاظ الشعور الوطين كما كان هلم أثر يف 
  .)١()تطور احلركة القومية يف مصر

 من نوابغ املفكرين والصحفيني واألدباء الذين  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /والشيخ
  .درسوا يف األزهر

  .نصار السنة وقاداكما أنه رمحه اهللا من أكابر مجاعة أ

وقد تأثرت اجلماعة كغريها من اجلماعات يف مصر باألوضاع السياسية، فقد كان 
ة منها والداخلية الدافع لقيام مجاعة ـداث السياسية اخلارجيـلبعض هذه األح

  .أنصار السنة

ويعترب سقوط اخلالفة العثمانية من أكرب األحداث السياسية اليت سبقت قيام مجاعة (
ر السنة احملمدية يف مصر بزمن وجيز، ومن أهم الدوافع ملثل دعوة تدعو إىل أنصا

  .)٢()األصالة أن تظهر على مسرح احلياة

وبغض النظر عن ما هلذه الثورات وما عليها فإن مثل هذا التحرر الذي دعت إليه، (
والذل واخلضوع الذي دفعت لرفعه كان دافعا لقيام مجاعة أنصار السنة احملمدية 

                                  

م، ١٩٦٤ع الشعب، القاهرة، ـر، دار مطابـوشؤون األزه افـوره، وزارة األوقـ األزهر تارخيه وتط(١)
  ).٧٨ص (

لطاهر، مجاعة أنصار السنة،  جهودها، أمحد اـ منهجها ـ أهدافها ـ مجاعة أنصار السنة احملمدية، نشأا (٢)
 ).٢٦ص( م٢٠٠٦ القاهرة، الطبعة األوىل،
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تصحيح هذه املفاهيم فهي تدعو إىل التوحيد وإخالص العبادة هللا وعدم الذل ل
  .)١()واخلضوع ألي خملوق كائنا من كان

رمحه ـ ل ـ الوكي/ ة عند الشيخـ السؤال عن مفهوم السياسياـولكن يتبادر إلين
؟ وما مدى اهتمامه باجلانب السياسي يف عصره وتأثره به كداعية ومفكر  ـاهللا

  وكاتب إسالمي؟

ض املثقفني، أو األغرار أننا ـيعيب علينا بع: ( ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /قول الشيخي
  !ولست أدري ما ذا يعنون مبفهوم السياسية؟!! ال نشتغل بالسياسة

  ؟...أيعنون ا أن نسري يف مواكب األحزاب

أم حياربون أو يعنون ا تلك املقاالت ذات الطنني الذبايب، اليت يزعم أصحاا 
  .فساد وهم مفسدونال

  .أليس ذلك هو مفهوم السياسة يف مصر وحقيقتها يف الشرق

وإن كانوا يعنون بالسياسة العمل يف سبيل رقي الوطن واستقالله وحريته فنحن نعمل 
  . وأمشل إذ ال ننظر للوطنية هذه النظرة القصرية البلهاءوأكململا هو أمسى 

  .طن اإلسالمي األكربوال ننظر إىل مصر إال على أا جزء من الو

فاإلسالم ليس له وطن خاص؛ بل العامل كله جيب أن يكون وطنا له وهو ليس دين 
وإمنا هو دين جيب أن يتوحد الشرق والغرب  ب،ـاملصريني وال دين العرب فحس

  .ويعمل بشريعته.. حتت حكمه

ته ه وحريـ لرقي الوطن واستقاللملل إن كنتم تريدون عمال، أما العهذا هو العم
  .)٢()فما هو إال جزء من الكفاح األكرب

                                  

 ).٢٣ص (، محد الطاهرأ،  جهودهاـ منهجها ـ أهدافها ـمجاعة أنصار السنة احملمدية، نشأا  (١)

م، من ١٩٩٧رة، ـة احملمدية، القاهـل، مجاعة أنصار السنـدعوة احلق، عبد الرمحن الوكي (٢)
 . بتصرف) ١٢٣ـ١٢٠ص(
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 كان له اهتمام بالسياسة ولكن من منظور  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /إذن فالشيخ
  .آخر، فمفهوم السياسة خمتلف عنده عما كان يف عصره

فال يرى السياسة يف السري خلف األحزاب، وال كتابة املقاالت الفاسدة اليت تدعو 
  .إىل التحزب والتفرقة

ال الدعوة إىل الوطنية ورقي الوطن وحريته دون ربط ذلك مبا هو أمشل وأكمل و
  .وهو مجع كلمة املسلمني وإعالء شريعة اإلسالم وحتكيمها، وهذا هو الكفاح األكرب

  .ورقي الوطن واستقالله وحريته جزء منه

احلق فليت القادة وعلماء الدين يلتفتون إىل هذه العظة باالعتبار فيقودون الشعب ب(
  .من الدين ويعلمونه أن ال حكم إال هللا

ذلك ما نريده وندعو إليه ونعمل له فهل يعاب علينا إذن أننا ال نشتغل بالسياسة 
وماذا يسمى هذا الذي جناهد يف سبيله؟ فنحن إذن حنمي الوطن حبماية دين اهللا، 

  .)١()ونعلي من شأن الوطن بإعالء كلمة اهللا

أجزل له األجر بدعوته قادة املسلمني وعلمائهم إىل  الوكيل و /رحم اهللا الشيخ
والتمسك ما يف سائر شؤون احلياة عامة ويف  ����الرجوع لكتاب اهللا وسنة رسوله 

  .الشأن السياسي خاصة

 مقاالت عديدة تناقش القضايا السياسية  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وقد كان للشيخ
  .اليت كانت تستجد على الساحة يف عصره

 موقفه  ملواقف ختدم الدين اإلسالمي وأبناء البالد موضحاً شاكراًيكون مؤيداًفتارة 
  . هلا مث رئيساًوموقف اجلماعة منها بصفته عضوا فيها مث وكيالً

                                  

 ).١٢٤ص ( لـدعوة احلق، عبد الرمحن الوكي (١)
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  :  بامسها ومن ذلكومتحدثاً

• �	�E+�W�*P��/א�L�V	W�J+��)*�Xא��51	א����$��YH�+)١(
. 

ا الفهم جناهد اإلجنليز جناهدهم ذـة من اإلميان وـتكلم فيها على أن الوطني
  .باسم اهللا

لقد ألغت احلكومة مشكورة هذه املعاهدة املشؤومة : (وقال عن إلغاء املعاهدة
  .اليت عقدا مصر مع إجنلترا الفاجرة

وحنن أنصار السنة نؤيد هذا املوقف الشجاع اجلريء الذي استطاعت به حكومة 
  .)٢()مصرية أن تقول لإلجنليز ال

املسلمني إىل اإلميان الصحيح واالعتصام بالكتاب والسنة وإال فلن يكون مث دعا 
  .جهادهم باسم اهللا ويف سبيل اهللا

• �	�E+F�W���� .)٣(�S�+[&�*��Eא	����M���5Eא	�5M���א	�

قال فيها إن تأميم القناة يقظة كربى وبعث جديد يف جمال اد؛ إا القناة النافذة 
 .ناصر إىل صدور االستعمارالقوية أنفذها مجال عبد ال

ن ـذه اجلوانب السياسية فيكتب ويديـوتارة يكون الشيخ غري مؤيد لبعض ه
  .ما فيها من مفاسد على اإلسالم وأبنائه يف مصر وسائر البالد اإلسالمية

من ذلك مقالة رد فيها على بعض زعماء البالد اإلسالمية الذين اعترفوا 
  : بإسرائيل فكتب

��$��E+F3	�����5אن� •+��)�5E)٤(. 

 إذ تلوذ بعض احلكومات إىل نفاق السياسة ويشتد بنا العجب أيضاً: (قال فيها
االعتراف  "وبني" االعتراف القانوين"وخدعها امللعونة باألمر فتحاول التفرقة بني 

                                  

  )٤١ص(هـ ١٣٧١ جملة اهلدي النبوي، العدد الثاين، تاريخ (١)

  )٤٢ص (،  املقال السابق (٢)

 )٢٠ص(هـ ١٣٧٦، العدد األول، تاريخ جملة اهلدي النبوي(٣) 

 )٢٩ص (هـ ١٣٨٠، العدد الثالث، تاريخ جملة اهلدي النبوي(٤) 
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 إن من يلوذون ذا إمنا يساندون اخلائن خبيانته فاإلسالم ال يفرق "باألمر الواقع
 ت وبني هذه املواالة وقد مسينونياً قامسيت اعترافاً للصهيونية وقدبني املواالة 

  .)١()اعترافا باألمر الواقع

 خاصة بالنظام والقانون  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وهناك بعض الكتابات للشيخ
أو رجال القانون أحلقت بالسياسة من أجل نظم الدولة بعد االستقالل وهذا 

  : ياسي ومنهاسبب إيرادي هلا يف الوضع الس

ون ـ وفشل معها القانـ ولقد فشلت كل نظم التربية: ( ـرمحه اهللاـ يقول 
 يف سبيل إجياد مجاعة جتعل من الضمري حاكما عليها قبل  ذريعاً فشالًـالوضعي 

...  هلل له الزمان وكرب باهراًاحلاكم الزمين، أما التربية اإلسالمية فنجحت جناحاً
ن اجلماعة اإلسالمية األوىل كانت مجاعة مثالية يف فالتاريخ الصادق حيدثنا أ

على كل  ����سيطر الرسول .. وذه اجلماعة املؤمنة املوحدة األفراد واجلماعات،
  .)٢()اجلماعات

 يرفض نظم التربية احلديثة، والقانون الوضعي معلناًـ رمحه اهللا ـ فالشيخ 
مي األول الذي صنع فشلها يف إجياد مجاعة ناجحة فال نظام إال النظام اإلسال

 أنه بسبب توحيد اهللا وحتكيم شريعته سيطرت اجلماعة اإلسالمية األوىل، موضحاً
  .على كل اجلماعات

وهو بذلك يقارن بني ما كان عليه حال اإلسالم من عزة ومنعة وما آل إليه من 
  .ضعف وفرقة

                                  

 ).٢٩ص(هـ ١٣٨٠، العدد الثالث، تاريخ جملة اهلدي النبوي(١) 

 ).١٢٢ص(الرمحن الوكيل ، عبد  دعوة احلق(٢)
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وجدت كل هذه األحزاب هلا منهاج واحد وغاية واحدة تسعى إليها، : (هاقال في
ذا احلزب أو ذلك؛  على هاًـري كتاب اهللا، وجعل املنصب الوزاري وقفـمها احلكم بغ

  .)٢() ما يفصل بني هذه األحزاب إال أمساؤها، وأمساء زعمائهاةفما مث

 وغايتها الفاسدة ذه املقالة عن منهاج األحزابـ يف ه ـرمحه اهللاـ حتدث 
  .وجنايتها على نفوس املصريني

 إىل أن قوة التدين مستقرة يف أعماق هذا الشعب وهلذا  ـرمحه اهللاـ ويوضح 
كتاب اهللا وسنة  رية تلزمها اتباع احلق يفـفإن على اجلماعات الدينية تبعات ثقال خط

  .م واملسلمني، وعدم االحنراف عنه ملا يف ذلك من جناية خطرية على اإلسال����رسوله 

 على هذه األحزاب والنظم بسبب أن  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وردود الشيخ
الدولة استقرت وبدأت تتشكل فكان ال بد من إيضاح ما جيب على القادة والسياسيني 

  . رمحه اهللا أن هذا كله من تأثري االحتالل على البالد اإلسالميةموضحاً

?و��g��h-Rא�E+�f	�����5אن�P�3��� i���?)٣(W  

لقد نشرت صحيفة أسبوعية ألحد رجال القانون يف جامعة كبرية : (قال فيها
إن الرجوع إىل النظم اإلسالمية بعد أن أدجمنا قوانيننا يف جمموعة : هذه البهتة الرعناء

  .القوانني اليت يسري عليها اتمع الدويل ينطوي على معىن الرجعية املناهضة لسنن التطور

ص بصري طويال إىل امسه الكرمي لعلي استشف ما يدل على قومه ولقد شخ
إذ كنت أود أن يكون ...  رددت الطرف موجع القلبـ ويا أسفاه ـودينه بيد أين 

  .)٤()غري مسلم

                                  

  ).٢٩ص(هـ، ١٣٧١جملة اهلدي النبوي، العدد الرابع، تاريخ(١) 
 ).٢٩ص(هـ ١٣٨٠، العدد الثالث، تاريخجملة اهلدي النبوي(٢) 

 ).١٥ص (هـ ١٣٧٣ريخ ، العدد الرابع، تاجملة اهلدي النبوي(٣) 

 ).١٥ص (املقال السابق (٤) 



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ٣٢ 
 

 على ما قاله هذا الدكتور بأنه ت للشريعة ويدل داللة  ـرمحه اهللاـ مث علق 
  .عبودية للغربواضحة وبينة على أن فريقا ال يزال يستحب ال

فامسع أيها  ولكن مصر قد ضت ضتها املشرقة ووثبت يف وجه الطواغيت
  .الدكتور أن ال قوام للعامل اإلسالمي بل اإلنساين كله إال ذا الدين

 حول السياسة أن فيها  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /ويالحظ على كتابات الشيخ
  .وفيق والسدادالوالء والطاعة لوالة األمر والدعوة هلم بالت

ان فكره ـفما ك، ����ه وسنة رسوله ـودعوم إىل االلتزام حبكم اهللا ويف كتاب
  .وال فكر اجلماعة اليت ينتسب إليها اخلروج على القادة أو تكفريهم أو الدعوة لذلك

ومما سبق يتضح لنا أن الشيخ الوكيل رمحه اهللا كان موقفه من األحداث 
الذي يعرض مجيع شؤون حياته على كتاب اهللا وسنة السياسية حوله هو موقف املسلم 

فما وافقها أخذ به ودعا إليه، وما خالفها نبذه وحذر منه فرحم اهللا الشيخ ، ����رسوله 
  .رمحة واسعة وأجزل له املثوبة
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 ومعرفته؛ ألنه يعطينا صورة إن الوضع االقتصادي جانب مهم ينبغي اإلطالع عليه
واضحة عن ظروف العمل والكسب للفرد وبالتايل معرفة أوضاعه املالية وأوضاع 
األسرة املعيشية أيضا، كما أنه جانب مهم يف تشكيل الطبقات يف اتمع لذا كان الوضع 

  .االقتصادي واملايل من أهم اجلوانب فيما خيص احلالة االجتماعية
ر على ثالثة ـع االقتصادي يف مصـرت على الوضـ اليت أثوميكن حصر اجلوانب

  :جوانب هي
 .التبعية املالية واالقتصادية لألجانب .١

 .االحتالل االجنليزي ملصر .٢

 .احلروب .٣

وذلك ألا األقوى تأثريا على االقتصاد يف مصر، وألن أثرها بقي لسنوات طوال 
  .عيشيةعلى أوضاع أبناء مصر املالية وظروفهم امل

بدأ من العهد الذي بدأت فيه التبعية لألجانب وهو عهد إمساعيل؛ فقد كانت وهذا ي
مصر تعيش يف تبعية اقتصادية لألجانب الذين استثمروا رؤوس أمواهلم يف البالد وأنشأوا 

  .البنوك وبيوت املال والشركات مما جعلها تابعة ماليا واقتصاديا هلؤالء األجانب
بعية مصر املالية واالقتصادية لألجانب إذ أم  ت)١(ولقد ظهرت يف عهد إمساعيل(

  .)٢(..).جاؤوا برؤوس أموال استثمروها

                                  

خديوي ) م١٨٩٥ ـ ١٨٣٠ /هـ ١٣١٢ ـ ١٢٤٥: (بن إبراهيم بن حممد علي الكبري) باشا(إمساعيل (١) 
 وهو أول من أطلق عليه لقب ،هـ١٢٧٩وويل مصر سنة . ولد يف القاهرة، وتعلم ا مث يف فرنسة. مصر

 .)٣٠٨ ، ص١ج(الم للزركلي ـاألع: انظر . من رجال أسرته ) اخلديوية(

، اإلسكندرية، عمر عبد العزيز عمر، دار املعرفة اجلامعية، )م١٩٢٢/هـ١٥١٦( تاريخ املشرق العريب (٢) 
 ).٣٢٨ص(
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اع مصر االقتصادية وأحوال ـب األكثر تأثريا يف أوضـمث جاء االحتالل اجلان
  .أفرادها املعيشية

  .فقد جاء ليمتص خرياا وليضعف أبناءها بعكس ما كان يدعيه
خليص مصر من الفوضى وإصالح حال الفالح لقد ادعت بريطانيا أا جاءت لت(

املصري وإدخال املدنية واحلضارة الغربية ملصر، ولكنها جاءت يف احلقيقة حلماية مصاحلها 
  .)١( )واإلستراتيجيةالسياسية واحلربية 

وهذه احلماية تطلبت من الشعب املصري أن يكافح ويشقى وأن يعيش يف فقر 
  .وتأخر يف جوانب حياته االقتصادية

وإذا نظرنا إىل اتمع املصري فإنه يف أساسه جمتمع فالحي زراعي، كما أن العمل 
  .واإلنتاج الزراعي مرتبة متقدمة من مراتب احلضارة

ففي تاريخ مصر القدمي، كانت حضارا تقوم على أكتاف الفالح، ويف التاريخ (
ة اإلنتاج، وعاش اإلسالمي ثراء مصر وثراء حكامها يرجع إىل قدرات أرضها على زياد

 كما كان يعيش غريه يف خمتلف أرجاء العامل حىت "النسيب"الفالح يف مستويات من التقدم 
   .)٢()جاء العصر احلديث باالستعمار

ة وركثريا باإلنتاج الزراعي ألنه الثوهذا يدل على أن االحتالل االجنليزي عين 
  .الكربى يف البالد وهذا شأن كل حمتل معتدي

ري يعاين ـان الشعب املصـب املهم يف مصاحلهم بينما كـهذا اجلانواستثمروا 
  .الفقر واحلاجة

ويف الوقت الذي كانت ترسل فيه املواد الغذائية للسلطات الربيطانية باجلملة كان (
متوسطوا احلال ال جيدون قوت يومهم، وأصبح من العسري على الطبقات الفقرية أن 

  .)٣()تعيش حياا

                                  

 ).٣٢٩ص ( ، عمر عبد العزيز،تاريخ املشرق العريب(١) 

 ).١٩٢ص ( ، عبد العزيز نوار،تاريخ العرب املعاصر(٢) 

 ).٢٥٠ص ( املرجع السابق(٣) 
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فاتمع املصري زراعي (صناعة فقد كان اجلهد كبري والعقبات صعبة أما يف جمال ال
 بل إن احلرفيني كانوا يف تدهور سريع حتت  جداًفالحي يف أساسه والتصنيع كان حمدوداً

االحتالل؛ فقد توقفت الكثري من احلرف الصناعية اليدوية بسبب تدفق املنتجات 
  .)١()األوربية

مات اقتصادية للشعب املصري؛ فقيام احلروب كما تسببت احلروب يف إجياد أز
ضاع االقتصادية واملالية أضف إىل ذلك أا كانت السبب و سبب يف تدهور األأساساً

إلعالن احلماية الربيطانية على مصر وكانت تستفيد من قدرات مصر يف حروا مع 
  .الدول األخرى

يات كبرية من ومجعت السلطة العسكرية أحسن دواب احلمل من األهايل وكم(
  .)٢()احملصوالت الزراعية واشترا بأخبس األمثان

إذن عاشت مصر يف هذه املرحلة حتت وطأة حكام جعلوها تعيش يف تبعية لألجانب، 
  .وبني حروب دمرت الكثري من قدراا واستعمار امتص الكثري من خرياا

  أثرت كثرياًوبعد أن خرج أبناء الشعب املصري من هذه األزمات واملصاعب اليت
اد لتحسني أوضاعه املالية واإلفادة من جتاربه ـال واجلهـيف اقتصاده بدأ يف النض

  .السابقة يف ذلك

وهو من أبناء مصر واملفكرين املصريني الذين ـ رمحه اهللا ـ  الوكيل  /والشيخ
كانت هلم الرؤية الصحيحة يف أن هذه األوضاع اليت عاشتها مصر قبل قرون وما زالت 

يشها اآلن هي نتيجة االستعمار الذي سلب خرياا وأضعف قدراا سنني طوال، لذا تع
 ما يرجع إىل االستعمار وأذياله يف كتاباته ما تعاين منه مصر من فقدان كان رمحه اهللا كثرياً

خلرياا وإضعاف لقدراا وكان ينادي رمحه اهللا إىل الوقوف يف وجه املستعمر ويدعو إىل 
  .سبيل اهللا مث نصره البالد ورفع الظلم عن أبنائهاجلهاد يف 

                                  

 ).١٩٥ص ( بد العزيز نوارع ،تاريخ العرب املعاصر(١)  

 ).١١٣ص ( ، حممد عبد الرحيم،موجز تاريخ مصر احلديث(٢) 
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حتدث فيها مع أبناء العامل اإلسالمي عن بطوالم وتارخيهم ايد مث ما هم فيه اآلن 
من ضعف وكيف متكن اليهود من دخول فلسطني وأن الذي مكنهم من ذلك هم 

  .عدوهم الذي سيطر على بالدهم وسلب خريااالصليبية الغربية 
لقد كفت يدها هي مث جاءت لكم بيد جنسة باغية، تعاف الطهر (: قال رمحه اهللا

وتتعشق الرجس والدنس والرذيلة، جاءت لكم بالصهيونية الغادرة، وهي من ورائها 
  .)...عون وإمداد
م اخلنجر الذي سفك واها لك يا بن العم حني تقبل يد قاتلك وحني تلث(: مث يقول

  !به دم ابنك وأمك؟
واها لك يا ابن العم تسمع دعاء الوحدة معي فتأىب إال أن تسري يف ركاب من لوث 

  !!شرفك، وسخر من تارخيك، ويعمل دائبا هلدم دينك
  .)٢()!بل أين حىت خنوة العروبة فيك؟! أين محية اإلسالم فيك؟

 أبناء املسلمني الشعوب اإلسالمية منادياً حلال  ومتأملاً متوجعاً ـرمحه اهللاـ ويكتب 
  .إىل أن يأخذوا بأسباب العزة حىت يرفع اهللا عنهم اهلزمية والضعف

فأنت ترى الشعوب اإلسالمية ترسف يف األغالل يكبلها قيد الظلم (: يقول رمحه اهللا
من عدو اهللا وتسام اخلسف، وجترع املذلة واهلوان، تنام على اجلور والظلم، وتصحو 

  .)٣()ى البغي القاتلعل
  !أال يدعوكم هذا أيها املسلمون إىل التدبر والتأمل؟(: مث يقول

أال يدعوكم إىل اكتناه األسباب اليت ا اعتىن أسالفكم، وسادوا باحلق العامل كله 
  .)٤()واألسباب اليت ا هزمتم وانزويتم صاغرين حتت بطش الصليبية الغربية

                                  

 ).٥٣ص (هـ، ١٣٧٥تاريخ ، ٧ـ٤جملة اهلدي النبوي، العدد (١) 

 ).٥٥ص (جملة اهلدي النبوي، مقالة شرعة اليهود يف احلرب، (٢) 

 ،)٢٢٩ص (، عبد الرمحن الوكيل، دعوة احلق (٣)

 ).٢٣٣ص (السابق املرجع (٤) 
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اش مرارة ـذا يتوجع من عـه وإخوانه وهكـم على دينـع املسلـهكذا يتوج
  .االستعمار الباغي

ولكن مما ينبغي اإلشارة إليه هو أنه بعد زوال هذه املؤثرات من تبعية واحتالل 
  .وحروب مع بقاء أثرها على البالد

كان هناك ردة فعل للقيادة وانتقال من النقيض للنقيض بأن أقامت النظام 
  .)١( اركسيةاالقتصادي على االشتراكية امل

وساعد على ذلك وجود عدد كبري من الروس يف مصر تلك الفترة، يضاف لذلك 
  .الفكر املوجود لبعض أهل الفلسفة ممن يدعون إىل االشتراكية وأا من اإلسالم

 وهو  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وكان ال بد من توضيح هذا اجلانب من قبل الشيخ
  .ه الكبري بالردودالذي عرف عنه شدته يف احلق واهتمام

فإذا كان خيفى على عامة الشعب بأنه نظام اشتراكي ماركسي خيالف الشريعة 
لم والعدوان عنهم، وأنه متنفس هلم بعد ما كانوا سالمية، ويعتربونه حق رفع به الظاإل

  .، إال أنه ال خيفى على املثقفني وأهل العلميعانونه اقتصادياً

ف اإلسالم بأنه رأمسايل ـ على من يص رداً ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /فكتب الشيخ
  .أو اشتراكي وأوضح أا أوضاع بشرية ليس الغاية منها طاعة اهللا وال خري فيها

فمن اجلهل باإلسالم والضالل يف فهم شريعته أن نرتل به حىت نصمه (: قال
م سالأنه اشتراكي، أو رأمسايل أو غري ذلك، فاإل: مبصطلحات البشر، فنقول عنه للناس

  .فوق كل أوضاع البشر ومذاهبهم

                                  

مذهب اقتصادي وسياسي تبلور يف أعقاب الثورة الصناعية، يعارض النظام الرأمسايل ": املذهب االشتراكي "(١) 
وقد . الذي يقوم على امللكية الفردية، واملشروع اخلاص، ويهدف إىل إشراك اتمع يف ملكية عوامل اإلنتاج

 من املفكرين الذين يصفون أنفسهم أو يصفهم غريهم باالشتراكية،  ضخماًشهد القرن التاسع عشر عدداً
يق بالنظام الرأمسايل، والرغبة يف إقامة جمتمع مغاير، ولكنهم خيتلفون فيما عدا ـط بينهم إال الضـوال راب

ملية للطباعة، دوة العاـمانع اجلهين، دار الن .د: انظر املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب، إشراف". ذلك 
 ).١١٤٢، ص٢ج(هـ ١٤٢٤، ٥ط 
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 بل وإن كانت آثارها اخلري كله فإا  وإحساناًحىت وإن كانت هذه املذاهب عدالً
 باسم ـ إن كان فيها شيء من ذلك ـأوضاع بشرية ال يسمى حقها وعدهلا وخريها 

  .)١()..هللاهللا وليست الغاية منها طاعة اهللا بل إن املبشرين ا أنفسهم ال حيبون أن تكون 

: مث يوضح ما جيب على املسلم جتاه هذه املذاهب واألوضاع البشرية فيقول رمحه اهللا
فمن الواجب أن ننظر إىل كل هذه األوضاع البشرية اليت يبشر ا خصوم اإلسالم (

 ال ريب فيه أن اإلسالم هو الذي جيب أن وعدوه نظرة التحقري واالزدراء ونؤمن إمياناً
ة كانت ـانه كل مقومات احلياة اقتصادية كانت أو اجتماعية فكريحيكم ويشمل سلط

  .)٢()أو خلقية

وضح الوكيل أن امليثاق ال يرغب يف قيام  )٣(?א	���!���&��$�eא	�����?و�E+�Oل�
  .تنظيم شيوعي ردا على من يرى أن للشيوعية مستقبال يف مصر

كما يطيب (: ل رمحه اهللا مما جاء يف امليثاق ونص عليه قا ـرمحه اهللاـ وكان رده 
  .لنا أن نذكر أولئك الذين يظنون أن للشيوعية مستقبال يف مصر مبا قاله قائد هذه األمة

إننا خنتلف يف كثري من املسائل مع الشيوعية، : قال الرئيس مجال عبد الناصر
 ديكتاتورية أي طبقة  وحنن نرفضوخالفاتنا هي خالفات جذرية، حنن نؤمن بالدين أوالً

  . الطبقاتمن

إنه إذا حاول الشيوعيون إجياد تنظيم شيوعي فإن : )٤(وقال الرئيس مجال عبد الناصر
  .ذلك سوف يكون ضد امليثاق

وكذلك إذا حاول أحد منهم أن ينشر دعوة إحلادية متس الدين، ويف هذه احلالة فإن 
  .)٥()...الدولة لن تسكت ولن تقبل

                                  

 . بتصرف)١٢٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيل، دعوة احلق(١)

  ).١٣٠ص ( ملرجع السابقا(٢) 
 ).١٦ص (هـ ١٣٨٥جملة اهلدي النبوي، العدد األول، تاريخ  (٣)

  ..وقف مجال عبد الناصر ، موقف معادي جلماعة أنصار السنة وأغلقها (٤)
 .. بتصرف)٢٦ص (مقالة الشيوعية تعانق الصوفية جملة اهلدي النبوي ، (٥) 
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 يف الشيوعية يرى أن دخول  ـه اهللارمحـ الوكيل / ويتضح مما سبق أن الشيخ 
نظام الدولة االقتصادي ال جيوز وأنه خمالف للنظام االقتصادي اإلسالمي وأن فيه خطورة 

  .على النظام االقتصادي يف البالد

 وعلى ذلك فهي تريد أن حترر )١(ويوضح أن القيادة ال ترغب يف قيام تنظيم شيوعي
  . احملظور وانتقلت من النقيض إىل النقيضاللقمة وحتارب اإلقطاع ولكنها وقعت يف

 يف أحد خطبه يف يوم اجلمعة باحلديث عن امليثاق  ـرمحه اهللاـ لذلك فقد قام 
  .الشعيب وامليثاق اإلهلي

احلسن مع   باألدب واحلديث بكل شجاعة يف قول احلق ملتزماً ـرمحه اهللاـ ألقاها 
  .حملمدية من امليثاق موقفه وموقف مجاعة أنصار السنة االقيادة موضحاً

وطالب القيادة بااللتزام بامليثاق اإلهلي، الذي عرضه يف عدة قواعد يف بداية اخلطبة 
اق اهللا تعاىل ليحققوا ـط القيادة ميثاق األمة مبيثـرع إىل اهللا تعاىل أن تربـوهو يض

  .النصر األكرب

ينا يف امليثاق أما بعد فقد قلنا حنن أنصار السنة بعض رأ(: مث قال يف آخر خطبته
الشعيب، وقلنا أنه احتوى على كثري من اخلري وجمد روح الدين واستهدف صواحل الشعب 
ومصاحله غري أننا ما زلنا نرجو أن ينص امليثاق على أن دين اجلمهورية هو اإلسالم، 
وعلى وجوب استمداد قوانيننا منه، وإقامة حياتنا الدينية واالجتماعية والسياسية 

  .)٢()ة على أسسهواالقتصادي

�ً�$�M�Wj �/א�(�-oא�O�K�E�;	אK� �

اتمع املصري يف هذه الفترة جابه الشدائد والصعاب وعاىن الكثري من الويالت 
واآلالم، وقد كان هلذه الظروف الصعبة أن ميتد أثرها يف تشكيل هذا اتمع والسيطرة 

  .على أوضاعه االجتماعية

                                  

 ..الوكيل ـ رمحه اهللا ـ/   هذا الكـالم متأثر بأوضـاع القهر يف مصـر ، فيجب أن يعـذر فيه الشيخ (١)

 ).٢٢ص (هـ ١٣٨٢ تاريخ ،العدد الثاين" امليثاق"جملة اهلدي النبوي، مقالة (٢)  
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  : ات أمههاويتكون اتمع املصري من طبق

 �Wא	;�E��א�و@�א	�=��ن��–١

 يف املائة من ٧٠ة ـة، وتشكل نسبـم طبقة فقرية كادحـاء الريف وهـهم من أبن
  .الشعب

  !ولكن ملاذا يعيش الفالح املصري يف هذه الفترة يف فقر وعوز؟

ويف التاريخ اإلسالمي كان ثراء مصر وثراء حكامها يرجع إىل قدرات أرضها على (
  .)١()لتقدمإلنتاج، وعاش الفالح يف مستويات من ازيادة ا

الفالح املصري جيد ويشقى يف حقله بينما جيمع الشراكسة (واجلواب على ذلك ألن 
  .)٢()..واألتراك مثرات جهده تاركني له القلة القليلة من الزاد

ة جعله يركز على اجلوانب ـ املاديهر مبصاحلـمث جاء االستعمار واهتمام املستعم
ح الفالح من الطبقة الفقرية ـذا االهتمام سوى أن أصبـة، ومل جند من هـراعيالز

  .الكادحة، كما أن االستعمار حرص على عدم تعليم الفالحني فانتشرت األمية بينهم

 ومات منهم وعمل الكثري من الفالحني يف شق قناة السويس وسخروا تسخرياً
ية بالقوة للعمل يف اجليش الربيطاين األلوف خالل احلفر، ومجعتهم السلطات الربيطان

  . منهم مئات األلوفومات أيضاً

من طبقات اتمع وهم طبقة مضطهدة % ٧٠وإذا كان الفالحون ميثلون حوايل 
مسلوب حقها فلك أن تتخيل وضع الشعب املصري يف هذه الفترة من خالل وضع 

  .الطبقة األكثر عدداً

ولقد فوجئ (م ١٩١٩ية احلقيقة يف ولكن هذا الفالح سنجده هو القوة الثور
  وطنياًاإلجنليز ذا التحرك ألم كانوا يضحكون ملء األفواه كلما مسعوا زعيماً

                                  

 ).١٩٢ص ( ، عبد العزيز نوار،عاصرتاريخ العرب امل  (١)

 ).١٤٨ص (سابق الرجع ملا(٢)  
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يتحدث عن الفالح وأنه شعب مصر احلقيقي الذي جيب أن تتم كل األمور بامسه 
  .)١()سوءا كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية

���Wא	;�E��א	%�$����SPא	���ل–�٢ �

ترك طبقة العمال مع الفالحني يف كوا الطبقة الفقرية الكادحة، كما أن بعض تش
  .العمال من أبناء الريف وقد هاجروا إىل القاهرة

وختتلف عنها يف أن القوة العددية هلم كانت قليلة ألن اتمع املصري زراعي يف 
  .أساسه، والتصنيع كان حمدوداً

  .دم مصاحله على مصر وعماهلاوقد عاىن العمال من االحتالل الذي ق
  .وعاىن من ارتفاع األسعار ونريان الغالء خالل احلرب العاملية األوىل

 فقد كان ه عاد على العمال من اهتمامات املستعمر مبصاحلاً حسناًإال أن هناك جانب
 ظروف احلرب ملد خطوط السكك احلديدية أن استوعب الكثري من العمال وأيضاً

  .لصناعات االستهالكيةألزمت بظهور بعض ا
وتركيز العمال يف القاهرة جعل منهم قوة متالمحة للعمل اجلماعي من أجل (

مستقبلهم ومن أجل مستقبل البالد رغم سوء أحوال العمال الشديد ورغم مقاومة 
  .االحتالل

وقد كانت قاعدة العمال تتجه إىل التحرر السياسي والعسكري ملصر من االحتالل 
  .)٢() املسؤول األول عن منع مصر من التقدم وإفادة أهلها من خريااعلى اعتبار أنه

��ن–�٣E%/א��%	%�	א��E�;	א��W� �
  .) احلكومة، والصحافيون، والعلماءوموظفوالطلبة (: وهم 

������E��   �Wא	;

ة ـة هي مركز جتمعات الطالب، وكانوا من أبناء الطبقة املتوسطينكانت املد
  .ن أجل مستقبل أفضل ألبنائهاأو الفقرية اليت تكدح م

                                  

 . بتصرف)١٤٩ص ( بد العزيز نوارع ،تاريخ العرب املعاصر(١) 

 . بتصرف)١٩٤ص ( ،سابقالرجع ملا (٢)
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  .والطالب يف ذلك الوقت كان خمتلفا عن طالب اليوم

 من أركان األسرة ودعامتها الرئيسية بعد رب ، وكان معدوداًكان كبري السن
  .األسرة

وقد كان اتمع ينظر هلم نظرة تقدير واحترام وأمل يف إنقاذ مصر من 
البالد قادرة على يف كانوا قوة فكرية املستعمر، ورغم قلة عدد الطلبة إال أم 

  .الدفاع عن مصر

 من طالب املعهد الديين بطنطا التابع  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وقد كان الشيخ
لألزهر ومكث فيه تسع سنوات حىت حصل على الثانوية األزهرية، والتحق 

  .بكلية أصول الدين

قوة الفكرية الذين ضت فكان رمحه اهللا من القلة الذين تلقوا العلم وكانوا ال
  .مبصر من ظلمات اجلهل إىل نور العلم

����E���p�+�+�T2א�W   

 قلة يف اتمع املصري، ومل يكن هلم حظ يف احلصول على الوظائف هم أيضاً
  .الكربى فقد كانت للعناصر األجنبية من األتراك واإلجنليز

فيهم  أت تظهرأن املصريني أخذوا يزحفون على الوظائف الكربى وبد(إال 
كفاءات جديدة قادرة على إزاحة العناصر التركية واإلجنليزية عن املناصب 

  .)١()العليا

وهذه الطبقة من الفئة املثقفة لذا فإن هلا تطلعات خاصة ا، وتطلعات ملستقبل 
  .بالدها وأبنائها

 كان من أحد موظفي احلكومة بعد كماله  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /والشيخ
 وعني مدرسا )التربية والتعليم(العلمي؛ فقد التحق بوزارة املعارف حتصيله 

                                  

 . بتصرف)١٩٩ص ( بد العزيز نوارع، تاريخ العرب املعاصر(١) 
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للدين يف املدارس الثانوية، وذا يكون رمحه اهللا ممن شارك يف ارتقاء بالده 
  . ودينياًعلمياً

   �Wא	�.����ن�Eج��

ة حديثة التكوين، عاشت احلضارة األوربية اجلديدة واحلضارة ـهذه الطبق
، ا القدرة على املقارنة وقبول التجاربـوبالتايل عنده .ةـالشرقية التقليدي

  .التغريات والتجديدات يف البناء السياسي واالجتماعي للبالدو
جه االستعمار، ثر يف الوقوف يف و الصحافة نشطة قوية، وكان هلا اوكانت

دور يف تبصري املصريني حبقوقهم وحقائق بالدهم ومساوئ حيث كان هلا 
  .االستعمار
 الشباب املصري املثقف من أهل الصحافة على اجتاهني اجتاه تأثر وقد كان

 واجتاه ، وكان له دور خطري يف نشر العلمانية والترويج للمستعمر،بالغرب
، وكان له دور يف إعداد اتمع للقيام ضد اليم اإلسالم وتقاليد بالدهمتسك بتع
  .املستعمر

 باالجتاهات الغربية واختلف عن اً كبريراً تأثر هذا اجليل من املثقفني تأثولقد(
  .)١()أولئك الذين تتلمذوا يف األزهر وتأثروا بالبيئة الدينية

ة اهلدي النبوي وكان ـ يف جملان صحفياًـ ك ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /والشيخ
من الصحافيني الذين تتلمذوا يف األزهر وتأثروا بالبيئة الدينية وكان هلم دور 

ثري على أبناء البالد بالتمسك بتعاليم اإلسالم واحلفاظ على كبري بعد اهللا يف التأ
  .التقاليد والعادات

�h-R���fא��g���  W)٢(?א	�.����وא	*(�E+�?J	�����5אن��

البدعة امللعونة اليت حيب بعض الصحافيني يف هذه األيام هي اهلجوم (: قال فيها
  . من قيمه املقدسة ومثله العلياعلى الدين والنيل بغياً

                                  

 ).٣٣٣ص ( مر عبد العزيزع، تاريخ املشرق العريب(١) 

 .)٤١ص(هـ ١٣٨١جملة اهلدي النبوي، العدد الرابع، تاريخ (٢) 
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فأن من يقرأ هلؤالء الزائدين عن اجلهالة واجلاهلية، قد يظن أن اهلجوم : وقال
  .)١()على الدين من مسات العهد احلاضر، وديدن أبطاله

 فقد أصبحت مسة التحرر عند بعض الكتاب الشباب (:   ـرمحه اهللاـ وقال 
بعضهم  هي اهلجوم على الدين والسخرية من رجاله بل لقد وصل األمر عند

وهذا االجتاه اخلطري يولد يف نفوس الناس .. ىل حد اهلجوم على السلف الصاحلإ
 بالربط بني الدين والرجعية، حىت أصبح الشاب  عميقاًوخاصة النشء شعوراً

...  من نوازع دينه يف نفسهص أوالًـ جيب عليه أن يتخللكي يكون متحرراً
لذي يشعر الشباب وإنا حنس خبطورة هذا االجتاه الذي يعزز هذا الضعف وا

أم بالبعد عن الدين إمنا يقتربون من التحرر ومن التطور الذي يلحق اتمع 
  .)٢()والعامل

م من دعاة احلرية ـاب ومحاية فكرهـ على الشب ـرمحه اهللاـ كما حرص 
  .الفكرية

ليس يف الوجود وال عند العقل ما يسمى حرية مطلقة بل كل حرية (: قال 
 أما القيود الظاملة فنحن أول الدعاة إىل  أو عدالًن ظلماًمقيدة بقيد قد يكو

 على الفكر حتطيمها، أما العادلة فنحن أول الدعاة إىل بقائها وحراستها حفاظاً
  .)٣()نفسه وعلى األخالق وعلى الدين

إذا حاولنا دعوة الشباب إىل محى الدين حيتمي به من فجور الغي (: ويقول
  .)٤() ومجود يف القرن العشرينقالت احلرية املطلقة رجعية

ة ـرآن الكرمي والسنة الشريفـ القهيمنةو إىل ـ يدع ـرمحه اهللاـ كما كان 
  . على الفكر الديين لدى املسلمنيعلى ما يكتب ويؤلف يف الدين حفاظاً

                                  

 .)٤١ص(هـ ١٣٨١جملة اهلدي النبوي، العدد الرابع، تاريخ (١) 

 ).٤٣ص (السابق املقال (٢) 

 ).١٨٤ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق (٣)

 )١٨٥ص  (املرجع السابق(٤) 
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 جيب مراقبة كل كتاب ديين وعرضه على الكتاب(: ـرمحه اهللا ـ يقول 

 من كل هوى وعاطفة، رداًـ جم عادالًاًوالسنة، واحلكم عليه بعد ذلك حكم
ول بني الناس ـالل وذلك حىت حنـى غري وجه اهللا ذي اجلـ ال يرعاًـحكم

 وبني الزيغ ـ وخباصة الشباب يف هذا العصر العربيد اون واإلحلاد ـ
والضالل والفتنة وسيتهمنا بعض من يعيشون على افتراء الكذب أننا ذا نقيد 

  .حرية الفكر

واهللا من أعداء الفكر وال حريته، وكيف وحنن دعاة إطالق الفكر من ولسنا 
إسار التقليد الوثين لتراث اجلاهلية، وأغالل العبودية إلباحة الغرب وإحلاده 

 بالنور اإلهلي يهديه إىل احلق، ومحى احلقيقة، حىت يستطيع الفكر أن ينعم بصراً
  .)١()ولكنا أعداء اون واإلحلاد يسميان حرية فكرية

كما كانت له كتاباته الكثرية رمحه اهللا يف الدفاع عن العقيدة بالرد على أهل 
  .البدع وضاللتهم

فالواجب على املسلم أن ينفر للجهاد يف سبيل اهللا (:   ـرمحه اهللاـ يقول 
بنفسه وماله وولده، أن جياهد نفسه وشهواته وأولئك الذين يفسدون على 

ن يتسمون بأمساء املسلمني، أن جياهد كل بدعة املسلمني عقائدهم وأخالقهم مم
  .)٢()يف الدين وكل دعوة منكرة تنادي بفصل الدين عن احلكم وشؤون احلياة

 )٣(وقد كتب الكثري من املقاالت يف الرد على بعض الفرق كالبهائية والقاديانية
  .)٤(والصوفية

                                  

 )١٨٤ص  (جع السابقاملر، دعوة احلق (١)

 )٢٢٦ص ( املرجع السابق(٢) 

م بتخطيط من االستعمار اإلجنليزي يف القارة اهلندية ، دف إبعاد ١٩٠٠حركة نشأت سنة  : القاديانية(٣) 
  .املسلمني عن دينهم وعن فريضة اجلهاد بشكل خاص حىت ال يواجهوا املستعمر باسم اإلسالم 

املوسوعة امليسرة يف األديان . و جملة األديان اليت تصدر باللغة اإلجنليزية وكان لسان حال هذه احلركة ه     
  ).٤١٦، ص١ج(واملذاهب 

  . يف باب الردود) الصوفية والبهائية ( سيأيت تعريف (٤) 
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انت هلم قيمة كبرية يف نفوس تتمثل هذه الطبقة يف علماء األزهر الذين ك
الشعب وهذا ملا شرفهم اهللا به من علم مث مما كان هلم من قوة فعالة يف اتمع 

ة الدينية والسياسية ـيم على الناحيـم األثر العظـاملصري فقد كان هل
  .واالجتماعية

وكان لعلماء األزهر الفضل بعد اهللا يف توجيه الشعب وتنوير أذهام وحثهم 
تمسك بتعاليم الشريعة اإلسالمية، وإيقاظ روح اجلهاد فيهم ضد على ال

واهلدامة  املستعمر، واحلفاظ على العادات والتقاليد وحماربة املبادئ الضارة
الدخيلة على اتمع، وذلك ألم متيزوا وعرفوا باختالطهم مع الناس، 

 مالذ وطاملا كان األزهر(، ومعرفة أحواهلم ومشاركتهم قضاياهم ومهومهم
عامة الشعب يهرعون إليه يف األزمات ملتمسني من علمائه اإلرشاد 
والتوجيه، ملقني إليهم بالقيادة الرشيدة احلكيمة فيجدون لديهم تفريج 

  .الكربات وحل األزمات ومواطن األمان

اة املستبدين من ـر يقفون يف وجه الطغـان علماء األزهـ ما كوكثرياً
  .)١()احلكام الباطشني

خيفى على أحد قناعة اتمع املصري العظيمة لعلماء األزهر الذين كانت وال 
  .هلم الزعامة األدبية والسياسية والدينية واالجتماعية قدمياً

 يف اتمع املصري  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وكان هذا سبب لقبول الشيخ
فهو أحد طالب األزهر الذين أخرجهم للحياة العامة فكان العامل واألديب 

  .صحفي الذي شارك يف إرشاد وتوجيه الشعب ملصاحلهم الدينية والدنيويةوال

اء من دور يف احلياة االجتماعية املصرية، وهو ـويظهر مما سبق ما للعلم(
  .دور إجيايب

                                  

 .) ج من املقدمة ،ص (ة األوقاف وشؤون األزهروزار ،األزهر تارخيه وتطوره(١) 
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فال ننسى أن نشري إىل ما كان لبعضهم من أدوار سلبية وأعين بعض الذين 
 وتقاليد ونظم نقلوها درسوا يف الغرب وتأثروا ببعض ما عندهم من عادات

إىل اتمع املصري مروجني هلا بإعجاب مما كان له أثر سيء يف حياة 
  .)١()اتمع

�ً%	�MW��� /א�0 ��وא�W� �

األسرة املصرية يف املاضي واحلاضر وهللا احلمد هي األسرة املسلمة املتمسكة 
  .أبناءها على ذلكبالتعاليم اإلسالمية والقيم األخالقية والعادات والتقاليد وتنشئ 

ولكن جيب أن ال نغفل أن االحتالل قد جاء بعادات أوربية دخيلة متثلت يف 
  .األجانب الذين أقاموا مبصر

وقد كان هلؤالء األجانب التأثري على بعض األسر املصرية اليت قامت بتقليدهم 
  .وتطبيق هذه العادات الغربية الدخيلة على أبنائهم ونسائهم

اليت تعتين   املصري وهللا احلمد يتكون من األسرة املسلمةبولكن غالبية الشع
  .بدينها اإلسالمي وتعاليمه وتطبق ذلك يف مجيع األمور اليت تتعلق بنظام األسرة

ولكن اخلطر يتمثل يف املرأة فالغرب يعرفون أن عصب احلياة يف اتمع هو املرأة 
  . يف األبناء واألسرةوأا األقوى تأثرياً

أعداء اإلسالم على قضية التحرر وخلع احلجاب اإلسالمي ملا لذلك لذلك ركز 
من إخالل يف تطبيق تعاليم اإلسالم يف اتمع املصري وبالتايل يتم تغيري نظام األسرة 

  .املسلمة من خالل تغيري املرأة

ا إىل املرأة ألم قد قاموا مبحاوالت يف التدخل بشؤون األسرة باءت أووقد جل
  .بالفشل

                                  

 ).٤١ص (مجاعة أنصار السنة احملمدية، أمحد الطاهر، (١) 



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ٤٨ 
 

اإلجنليزي هلا   بعد االحتاللاملسلمةنت أول حماولة للتدخل يف شؤون األسرة كا(
 )١(مباشرة حيث حاولوا التدخل يف القضاء الشرعي اإلسالمي مث أخذ اللورد كرومر

يهاجم مبدأ تعدد الزوجات مدعيا أنه السبب يف تأخر املسلمني، كما دفع بواحد من 
وفيه ظهرت ) املرأة يف الشرق: (ابة كتاب بعنواناحملامي إىل كت )مرقص فهمي(أذياله هو 

  : خطة أعداء اإلسالم سافرة حيث طالب هذا النصراين مبا يأيت

 .القضاء على احلجاب اإلسالمي .١

 .إباحة االختالط للمرأة املسلمة باألجانب .٢

 .منع الزواج بأكثر من واحدة .٣

 .تقييد الطالق ووجوب وقوعه أمام القاضي .٤

 .)٢()لمات وغري املسلمنيإباحة الزواج بني املس .٥

ودعا فيه إىل  م١٨٩٩ عام )حترير املرأة( الذي ألف كتاب )٣(مث جاء بعده قاسم أمني
  .متعلقة باألسرة واملرأةنبذ قيم إسالمية 

ووقفت الزعامات الوطنية ضد هذه األفكار وهامجتها، كما أن الشعب املسلم 
من أجل عدو حمتل جاء باخلراب املصري يعتين بتقاليده اإلسالمية ولن يتخلى عنها 

  .والدمار لبالده

                                  

 مستعمر أذل املصريني ملدة ربع قرن مسيطراً على سياسة الـبالد وسـاحقاً لكرامتـها               بريطاين حاكم   :هو(١)  
من أرسطو إىل لويس عـوض أنـور    رجال اختلف فيهم الرأي.  خبيثاً  سياسياً ومغتصباً لثروا، وكان حمنكاً   

 ).٢ص (اجلندي

، ٢ق، ط ـ صاحل، دار األرقم، الزقازيسعد الدين.احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم، د(٢)  
 . بتصرف)٢٥٤ص(، م١٩٩٣

كردي األصل  .كاتب باحث، اشتهر مبناصرته للمرأة ودفاعه عن حريتها: قاسم بن حممد أمني املصري: هو(٣)  
  .)١٨٤ص ،٥ج(الم للزركلي ـ األع.هـ١٣٢٦رة سنة ـ وتويف بالقاه،هـ١٢٧٩ولد سنة 



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ٤٩ 
 

ولكن قيام احلرب العاملية ساعد على حتكيم الدعوات ضد احلجاب واآلداب 
 القيام خبلع )١(م أوعز أعداء اإلسالم إىل هدى شعراوي١٩٢٣اإلسالمية، ففي عام 

اب، احلجاب على جممع من الناس وداسته بقدمها، فكانت أول امرأة يف مصر ختلع احلج
  .وانطلقت دعوة السفور بني النساء يف مصر

هذه هي قصة حترير املرأة يف مصر، وهي نفس القصة اليت حدثت يف معظم بلدان (
  .)٢()العامل اإلسالمي وهي مسألة يف غاية اخلطورة

وأذياله ممن  والشيخ الوكيل رمحه اهللا يرى أن العدو األول للمسلمني هو االستعمار
  .تأثروا بأفكار الغرب، ويدعون إىل احلرية املطلقة للمرأةيدعون اإلسالم وقد 

يم ـ إىل التمسك بتعالاًـب الداعي دائمـ وهو الكات ـرمحه اهللاـ لذا حرص 
احملارب للبدع واالحنرافات يف العقيدة  ����اإلسالم كما جاءت يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

  .واألخالق واآلداب

  : اة احلرية املطلقة للمرأة فقال أن يقف يف وجه دع ـرمحه اهللاـ حرص 

لقد أذنت احلرية املطلقة للمرأة أن تسفر بالفتنة اآلمثة يف الطريق وأن تبيح حلمها (
لشهوة كل ذئب منهوم، فإذا حاولنا محاية املرأة مبا محاها به الدين وتكرميها مبا كرمها به 

  !!رينومسا بشأا، قالت احلرية املطلقة رجعية ومجود يف القرن العش

فال تطيق احلرية املطلقة وال ذئاا أن تسمعني كلمة اهللا، ولو أن اإلسالم دعاها إىل 
  .اخلري لسمته بغي الشر

األخالق  تلك هي احلرية املطلقة وهذا هو هدفها وتلك هي وسيلتها يف حتطيم
  .)٣()وتدمري الفضائل

                                  

هـ، وجيهة مثرية، ١٢٩٦رئيس أول جملس نيايب مبصر، ولدت سنة " باشا " هدى بنت حممد سلطان : هي(١)  
 سنة تترأست احلركة النسائية يف عصرها، وكانت أول امرأة مسلمة مصرية ترفع احلجاب عن جسمها توفي

 .)٧٨ص ،٨ج(األعالم للزركلي ، هـ١٣٦٧

 ).٢٥٨ص (، سعد الدين صاحل، احذروا األساليب احلديثة(٢) 

 .بتصرف) ١٨٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيل،دعوة احلق (٣)
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الغربية وطالب  ضد النساء الاليت تأثرن ذه احلضارة  ـرمحه اهللاـ وقد وقف 
  .)١()أدبوا نساءكم إن كنتم رجاال(الرجال بتأديب النساء فكتب رمحه اهللا مقالة بعنوان 

نشرت الصحف نبأ اعتصام شرذمة من النسوة بدار إحدى النقابات (: قال فيه
  !ولكن أتدري ملاذا؟

وا لقد ثارت امرأة احلضارة الغربية على هذا احلق الذي مساه اهللا حقا مث امتدت شه
  على احلق وجوراًالباغية إىل اغتصاب ما وهبه اهللا لغريها واختصهم ا فكانت ثورا بغياً

  .على مقدسات العدل اإلهلي

 يف ثارت امرأة االستعمار ألن الرجال أبوا عليها أن متتهن أا تريد أن تكون عضواً
  .اجلمعية التأسيسية

عودي .. حرموك  على الرجال ألمال يئن قلبك احتجاجاً!! ال يا مطية االستعمار
إىل اهللا مؤمنة صاحلة قانتة حافظة للغيب مبا حفظ اهللا، جاهدي إلنقاذ األسرة من التفكك 

  .واالحنالل

  .)٢()جتنيب هؤالء فهم عدوك وتعايل إىل اهللا نستلهمه هداه وتوفيقه ورضاه

إن من (: ا وقال عن ايار مكانة املرأة بسبب تركها حلجا ـرمحه اهللاـ كما تكلم 
أسباب أزمة الزواج بل تكاد تكون أول األسباب هو فقدان ثقة شبابنا يف املرأة، كان 

الفتنة يف مسعها بأا سجينة اخلدر فال بد   ووسوس دعاة وجالالًاالحتشام يكسوها وقاراً
  .هلا من االنطالق وحتطيم القيد وانطلقت وحطمت

يدفعونك إىل  ك أن حقوقك مغتصبة إن هؤالءال تثقي ؤالء الذين يهمسون يف مسع
  .الثورة ضد إشراق القيم السامية

ال جناة لك إال يف االعتصام !! ت على النفوس حني هانت عليك نفسكـلقد هن
�����IIII�o:ي قول اهللا تعاىل ـبدين احلق امسع n�m�l�k�j�i�h�g�f�o� n�m�l�k�j�i�h�g�f�o� n�m�l�k�j�i�h�g�f�o� n�m�l�k�j�i�h�g�f

                                  

  ).١٧ص(هـ، ١٣٧٣، تاريخ الثامنجملة اهلدي النبوي، عدد  (١)
 . بتصرف،)١٧ص (ملقال السابق ا (٢)
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�_�~�}�|�{�z�y�x�w� v�u�t�s�r�q�p�_�~�}�|�{�z�y�x�w� v�u�t�s�r�q�p�_�~�}�|�{�z�y�x�w� v�u�t�s�r�q�p�_�~�}�|�{�z�y�x�w� v�u�t�s�r�q�p
a�`a�`a�`a�`HHHH)٢())١(.  

 القيادة يف خطبة اجلمعة بعد أن صرح الرئيس أن املساواة بني كما تقدم بالشكر إىل
  .)٣( الرجل واملرأة ستكون يف إطار العقيدة الدينية

 على السياحة عندما نشرت الصحف أا ستختار  معترضاً ـرمحه اهللاـ وكتب 
  : نساء صديقات للسائحني أثناء تنقالم وزيارم للبالد فقال

فلن يرضى مبا فكرت فيه قادة الثورة الذين يتوقدون غرية ال يا مصلحة السياحة (
  .العليا على مصر وشرف مصر وكرامة مصر وقيم دينها اخللقية

 للغرب يقيننا أم لن يسمحوا ذا اهلوان الذليل الذي حياول ا أن تكون ذيالً
  .)٤()متقلدة فيما يهوى بالكرامة ويقتل الفضيلة ويدك قيم األخالق

إن (: عناية اإلسالم باملرأة وتشريفها وتكرميه هلا فقالـ رمحه اهللا  ـوقد أوضح 
ا ـرآن ال يستثين املرأة من خري أعده اهللا لإلميان والعمل الصاحل ومل ينل من قيمتهـالق

  .وعد به املرأة ألناثتها، وما وعد اهللا به الرجل هو عني ما

رامة املرأة وجمد شرف املرأة  كبينيبهتون القرآن بأنه ظلم املرأة هذا ألن القرآن 
  .)٥()وأقر جبلد من يبهت عرض املرأة

 أبطلها اإلسالم، وذا أكرم اإلنسانية )٦(العادة املرذولة(:  ـرمحه اهللاـ وقال 
  .وخباصة يف شطرها الكرمي األنثى اليت تسامى القرآن بكرامتها

                                  

 .)٣٣ آية :األحزابسورة () ١(

  . بتصرف)٧ص (هـ ١٣٧٩، تاريخ السابعجملة اهلدي النبوي، نور من القرآن، عدد (٢) 

 ).٢٣ص (هـ ١٣٨٢ تاريخ العدد الثاين،، مقالة امليثاق، جملة اهلدي النبوي(٣) 

 ).١٩ص ( هـ١٣٧٣، تاريخ ٥ على الصحف، عدد ، مقالة تعليقاتجملة اهلدي النبوي (٤)

 . بتصرف)٨ص ( هـ١٣٨٥، تاريخ ٨ من القرآن، عدد ، مقالة نورجملة اهلدي النبوي (٥)

 .يقصد وأد البنات يف اجلاهلية (٦)
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ذا زعمن أن هل تصدقهن إ؟ فهل تصدق أولئك النسوة الاليت فسقن عن أمر اهللا 
  ؟اإلسالم قد ظلم املرأة فرحن يطالنب بالعدوان والبغي على شريعة اإلسالم

ليتهن يطالنب بتحقيق ما فرض هلن اهللا من حقوق ويقمن يف مقابل ذلك مبا عليهن 
من واجبات، لو أن فعلن ذلك لكفلن ألنفسهم ولألسرة حياة يسودها احلجاب 

 .)١()به ويرضاهوالسالم والشرف وفقنا اهللا إىل ما حي

                                  

 . بتصرف)٨ص (هـ ١٣٧٩، تاريخ ٦، مقالة نور من القرآن، عدد جملة اهلدي النبوي(١) 
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�א�2	��������א	������ �
�Wא	-���Sא�ز��Wj Pو4ً �

  ببناء اجلامع األزهر يف القاهرة بعد اختاذها عاصمة هلم حتقيقاًالعبيديونقام 
  .للسياسة اإلسالمية املتبعة عند الفتح اإلسالمي

رضي اهللا ـ ة السيدة فاطم ����ومسى باجلامع األزهر نسبة إىل ابنة رسول اهللا 
  .اليت تنتسب إليها الدولة الفاطميةـ عنها 

ومت بناء اجلامع األزهر يف عامني وثالثة أشهر وافتتح للصالة يف يوم اجلمعة (
  .هـ٣٦١السابع من رمضان سنة 

 مبصر، ومن مث فقد كان قيام )١( وكان اجلامع األزهر أول مسجد أقامته الشيعة
  .)٢()ية جديدة هي الدعوة الشيعية لسيادة ديناجلامع األزهر رمزاً

 مث الصفة الدينية وذا يكون للجامع األزهر الصفة الرمسية للدولة الفاطمية أوالً
  .ثانيا حيث كان هو اجلامع املختار لنشر تعاليم مذهبهم

وعندما أقام الفاطميون حلقات الدروس لتعليم املذهب الشيعي أصبح اجلامع 
  .صفة أخرى هي الصفة التعليميةاألزهر مدرسة علمية ليتصف ب

 مميزة للجامع األزهر طوال العصر الفاطمي، فزاد عدد "التعليمية"وبقيت الصفة (
ه، وكثرت أروقته، وحلقات التعليم به، ومنت الدراسة فيه وازدهرت ـطالبه وأساتذت

جامعة (اع أن يكون ـالب والعلماء من خارج مصر، واستطـحىت بدأ جيتذب إليه الط
  .)٣()...) علمية

                                  

 .الباطنية(١) 

م، ١٩٥٨ ،٢رة، ط ـة، القاهـ جلنة التأليف والترمج:ان، مطبعةـعن اهللا تاريخ اجلامع األزهر، حممد عبد(٢) 
 .)١٨ص(

 .)٢٢٠ص ،٣ج( م١٩٨٨ ، بريوتاملنعم خفاجي، عامل الكتب،  حممد عبد.  د األزهر يف ألف عام،(٣) 



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ٥٤ 
 

وحظي األزهر على مدى قرنني بعناية السالطني واهتمامهم ورعايتهم وأغدقوا 
عليه الكثري وأوقفوا له األوقاف طيلة العهد الفاطمي، كما حظي علماء األزهر باجلاه 

  .والنفوذ عند الدولة والتقدير واإلجالل عند عامة الناس

ري أنه تابع ـرض للضغط غـه الدينية تتعـد األيويب بدأت مكانتـويف العه
  .حياته العلمية

زهر وعينت لكل ألبية املذاهب األربعة يف اجلامع اوقد أدخلت الدولة األيو(
  .)١()مذهب شيخ كان له اإلشراف الكامل على الطالب الذين يتبعون مذهبه

واحتل مركز الزعامة العلمية يف العهد اململوكي واعترب العصر الذهيب لألزهر 
  . عند تعرض البالد اإلسالمية للغزو املغويلمركزه العلمين احلفاظ على حيث متكن م

ا وأصاب األزهر ـمث جاء احلكم العثماين الذي أضعف قوة البالد وسلب تراثه
  .ما أصاب مصر من ضعف يف النواحي املادية والفكرية

فانكمشت حركة التعليم فيه وقل عدد األساتذة والطالب فأصيب حبالة من 
  . والركود مل يصل هلا من قبلالتدهور

إال أن األزهر يف هذه الفترة كان له الفضل يف حفظ اللغة العربية فقد كان 
  .احلصن احلصني هلا من التدهور والضياع

 لعلوم الدين واللغة، ويغدو بنوع  أخرياًويف خالل ذلك يغدو األزهر مالذاً(
ري من قوا وحيويتها، ويدرأ عنها  للغة العربية حتتفظ يف أروقته بكث حصيناًخاص معقالً

جبهود علمائه وطالبه عادية التدهور النهائي وميكنها من مغالبة لغة الفاحتني، ومقاومتها 
  .)٢()وردها عن التغلغل يف اتمع املصري

                                  

عبد اجلليل التميمي، منشورات مكتب / احلياة الفكرية يف الواليات العربية أثناء العهد العثماين، مجع األستاذ (١)
 )٤٢٦ص، ٢ج(م ١٩٩٠الدراسات والبحوث العثمانية زغوان،

 .)١٤١ص ( ، حممد عنان،تاريخ اجلامع األزهر (٢)
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مث احتل الفرنسيون مصر ونالوا من أهل البالد ومن األزهر وعلمائه وطالبه 
دوان الفرنسي ـر حىت امتد العـب حول األزهه وكثر االضطراـومنعوهم من دخول

  .إىل إغالقه

إال أن األزهر كان له الدور األساسي يف إذكاء روح املقاومة وشارك يف الكفاح 
  .الشعيب ضد املستعمر

 على احلالة  الذي يعد عهده من أكثر العهود تأثرياً)١(مث جاء عهد حممد علي باشا
 على التعليم األزهري حيث مت يف عهده  سيئاًاًالتعليمية يف مصر، فقد كان لعهده أثر

  .إنشاء التعليم املدين احلديث

وكان (ومن الغريب أن يقف حممد علي باشا هذا املوقف السيئ من األزهر 
لألزهر وعلمائه بعد جالء الفرنسيني عن مصر شأن كبري يف تعضيد حممد علي وتأييده يف 

  .)٢()الوصول إىل والية مصر

علي على إبعاد األزهر عن الشؤون العامة وحرمه من حقوقه فقد حرص حممد 
وأرزاقه اليت كان متمتعا ا فيما مضى من عصور؛ بل أوقع باألزهر وأساتذته وطالبه 

  .أضرارا بليغة

ووضع لذلك طريقني أوهلما االستيالء على أوقاف األزهر وقد ترتب على ذلك (
ني الذين انصرف نصفهم للسعي للرزق بعد قلة الطلبة الذين ينتمون لألزهر وقلة املدرس

  .أن قطعت عنهم رواتبهم اليت كانت تعينهم على طلب العلم وتعليمه

أما الطريق الثاين فكان توجيه العناية إىل املدارس والبعثات اليت أكثر فيها وجعلها 
  .)٣()متعددة الفروع

                                  

ألباين . مؤسس آخر دولة ملكية مبصر: روف مبحمد علي الكبريابن إبراهيم أغابن املع) باشا(حممد علي :  هو(١)
  )٢٩٨ص ،٦ج( األعالم للزركلي ،هـ١٢٦٥ وتويف سنة ،هـ١١٨٤ولد سنة . األصل، مستعرب

 .)٦٧ص ( األوقاف وشؤون األزهر ، وزارةاألزهر تارخيه وتطوره (٢)

 .)٢٢٩ص (السابق املرجع  (٣)
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حه  لألزهر ومل يعمل على إصالومما سبق يتضح أن حممد علي كان خصماً
فقد كان يرى منذ البداية أن األساليب األزهرية (وتطوره بل اجتهد يف إمهاله وإضعافه 

يف التعليم والتثقيف قد أضحت قاصرة عن إعداد الشباب حلياة العمل ادي، وأضحت 
ال تتفق مع املثل اليت تطمح إليها دولة فتية جديدة وأنه جيب أن ينتفع اجليل اجلديد 

  .)١()ةباألساليب العصري

لذا هب مجع من علماء األزهر وأبناء مصر واجتهدوا ليعيدوه إىل دوره القيادي 
رق التدريس لتمكينه من مسايرة ـات على املناهج وطـوقاموا بعدد من اإلصالح

  .التقدم العلمي

األثر يف تنظيم األزهر هلا ونذكر من هذه اإلصالحات أهم القوانني اليت كان 
  : ته يف صميمها مع االحتفاظ بطابعه وخصائصه التقليدية، وهيوتطويره ومعاجلة مشكال

�SHن���$�H١٠��50٢(م�١٩١١(W  

ويعترب هذا القانون من أهم القوانني يف عهده ألنه زاد عدد امللتحقني باألزهر 
وأوجد يف عدد من املديريات واحملافظات معاهد أخرى تابعة لألزهر تفقه الطالب يف 

  . لاللتحاق بهدينهم ويف لغتهم وتعدهم

وكثر اإلقبال على األزهر، ووجد معاهد أخرى يف عواصم املديريات، وبعض (
احملافظات، جرت على جه، وسارت عليها نظمه، حىت صار عدد الطالب يف سنة 

  .)٣()م أكثر من عشرين ألف١٩١٧

 يف وكان هذا التوسع بإنشاء هذه املعاهد الدينية يف املديريات واحملافظات سبباً
  .خول كثري من أبناء القرى يف هذه املعاهد والتحاقهم فيما بعد باألزهرد

                                  

 .)٢٢٨ص ( ، حممد عنان، تاريخ اجلامع األزهر(١)

 )٢٢٤ص، ٣ج( ، حممد خفاجي، ألف عاماألزهر يف:  انظر (٢)

 .)١٧٩ص، ٢ج(السابق املرجع  (٣)
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  ـرمحه اهللاـ  الوكيل الرمحن عبد  /ومن الذين يسر اهللا هلم ذلك هو الشيخ
الذي حرص والداه على تعليمه الدين فأحلقاه باملعهد الديين بطنطا ملدة تسع سنوات 

  .جلامع األزهر بعد ذلكحصل فيها عل الثانوية األزهرية، مث التحق با

 ٤٩م ـا القانون رقـالت كان آخرهـذا القانون تعديـت على هـوتوال
  : وفيه قسم التعليم إىل ثالث كليات، م١٩٣٠لسنة 

 .كلية أصول الدين .١

 .كلية الشريعة .٢

 .كلية اللغة العربية .٣

وهذا القانون أول خطوة مكنت اجلامع األزهر من مسايرة التقدم العلمي يف 
  .ديثالعصر احل

وبالتايل مكنت الشيخ الوكيل رمحه اهللا من أن يتخصص يف كلية أصول الدين 
  .وحصوله على اإلجازة العالية منها بتفوق

م وكان مشروع اإلصالح فيه أن تدرس العلوم ١٩٣٦ لسنة ٢٦مث صدر قانون 
ر فيه مبا يتفق مع طابعه القدمي من البحث العلمي السليم وأن يطابق ذلك مقتضيات العص

  .)١(ومتطلباته

وهكذا توالت التغيريات للقوانني يف األزهر حىت خضعت مصر لتغيري شامل يف 
  .م ومشل هذا التغيري األزهر١٩٥٢مجيع نواحي احلياة على أثر قيام الثورة عام 

  .)٢(م يف عهد حممود شلتوت١٩٦١ لسنة ١٠٣فصدر قانون 

                                  

 ).٢٢٤ص، ٣ج( ، حممد خفاجي األزهر يف ألف عام(١)

 وتلقى تعليمه باألزهر مث عمل أستاذ به مث هـ،١٣١٠ ولد سنةمصريفقيه مفسر : حممود شلتوت:  هو(٢)
 .)١٧٣، ص٧ج(، األعالم للزركلي هـ١٣٨٣ له إىل أن تويف سنة شيخاً
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علمية شاملة، وكان وصدر هذا القانون لتطوير األزهر وجعله جامعة دينية 
أضيفت إليه كليات أخرى جبانب كلياته ) جامعة(األزهر مبوجب هذا التعديل ألول مرة 

الثالث، فانتقل األزهر إىل مرحلة مسايرة التطور العلمي احلديث مع حفاظه على رسالته 
  .)١(الدينية

حصل درس االبتدائية والثانوية يف معهد طنطا و  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /والشيخ
  .على الشهادة بعد تسع سنوات

وقد كان األزهر يضع شروطا للقبول بالسنة األوىل وجرى قانونه على التشديد 
وحتري الدقة يف شروط قبول الطالب يف االبتدائية والطالب الذين جيتازون هذا 

ة االمتحان لديهم االستعداد للدراسة الدينية ولديهم القدرة على متابعة الدراسة يف املرحل
  .الثانوية والعالية

 من الطالب الذين امتلكوا هذه القدرة بفضل  ـرمحه اهللاـ الوكيل / والشيخ 
اهللا فحصل على الشهادة الثانوية مث التحق بكلية أصول الدين وحصل على الشهادة 

  .العالية بتفوق مث حصل على إجازة التدريس

األزهر غري  أخرى من  أموراً ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /واكتسب الشيخ
  : الشهادات وهي

ة فقد كان حسن اللغة قوي العبارة جزل الشعر ـة املتعمقة للغة العربيـاملعرف
  . بليغاًأديباً

كما أن دراسته باألزهر أكسبته معرفة علوم شىت كعلم الفلسفة، وعلم املنطق، 
 أنصار وعلم الكالم، والتفسري، واحلديث، والفرق اليت كان متميزا مبعرفتها يف مجاعة

السنة مما مكنه من الرد عليها وبيان ما وقعت فيه من بدع وضالالت فقد كافح يف الرد 
  . يف ذلك مكافحاًعلى الصوفية خاصة وكان قائداً

                                  

 ).٢١٣ص، ٣ج( ، حممد خفاجي األزهر يف ألف عام(١)
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 بنظرة اإلجالل والتقدير من أبناء مصر الذين  ـرمحه اهللاـ كما حظي الوكيل 
عده على القيام بالدعوة كانوا يقدرون وجيلون علماء األزهر والدارسني فيه، مما سا

والدفاع عن العقيدة احلق بعد فضل اهللا عليه باتباعه منهج السلف والتحاقه جبماعة 
  .أنصار السنة احملمدية

  . الوكيل ونفع بعلمه وأثابه عليه /فرحم اهللا الشيخ

�ً�$�M�W')*2א�#+�U5	א�S���Wא	-� �

كر سياسة الدولة قبل احلديث عن نشأة التعليم احلديث على يد حممد علي نذ
  .العثمانية مع التعليم وما نتج عن ذلك من تدهور ثقايف وعلمي يف مصر

وبداية نذكر أن سياسة التعليم يف القرن الثامن عشر كانت سياسة تم بأن ( 
يكون املعلم واملتعلم سلبيني وكان اهلدف استمالتهما لصاحل نظام احلكم القائم، لذا 

 ال يترتب على دخول التلميذ  سلبياًليم الشعب تعليماًحرص احلكام على أن يكون تع
  .)١()املواطن فيه اكتسابه أي قدرة على مواجهة احلكام

وعندما توىل حممد علي باشا حكم والية مصر سعى لتثبيت حكمه على البالد 
بالتخلص من األعداء مث بناء قوة عسكرية حلمايتها فقد كان يسعى ألن تكون له 

 لذا كان ال بد أن تكون مصر ذات بناء حديث وقوي اقتصادياً.   عظمىإمرباطورية
 فكان أول اهتماماته هو بناء قوة عسكرية والوسيلة لذلك هي بناء  وعسكرياًوسياسياً

  .نظام تعليمي حديث

يضاف لذلك موقفه من األزهر وحرصه على إضعافه واضمحالل دوره يف 
  .اتمع وإبعاده عن دولته

يم يف مصر وهو التعليم ـده إجياد الشق الثاين للتعلـعهوعلى هذا كان يف 
  .املدين احلديث

                                  

م ١٩٩٦ة، ـة املصريـي، مكتبة النهضـأمحد صبح. ره ومستقبله، دـر ماضيه وحاضـ التعليم يف مص(١)
 ).٣٥ص (
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 خيضع  حكومياًكان التعليم املدين احلديث الذي أوجده حممد علي تعليماً(
إلشراف الدولة، وينتظم يف سلم تعليمي متعدد الدرجات ابتدائي، جتهيزي، عايل، وله 

كومة وتشرف على أعماهلم وله مناهج دراسية حمددة ومعلمون متخصصون تعينهم احل
  .)١()لوائح وقواعد يسري عليها حتدد اختصاصات املعلم وواجبات الطالب

وقام حممد علي باستقدام اخلرباء األجانب من أوروبا وابتعاث املصريني إىل 
أوروبا حىت يكتسبوا اخلربات والعلوم األوربية مث يقوموا بدور اخلرباء األجانب، وقد 

  .ثات الفضل يف نقل املعارف والعلوم األجنبية ملصركان هلذه البع

كما ال خيفى أنه قد تأثر الكثري من هؤالء املبتعثني بالفكر األوريب مما كان له األثر 
السيئ يف نقلهم هذا الفكر األجنيب املخالف للفكر اإلسالمي واألخالقي إىل البالد 

ذه البعثات جانب إجيايب ى هذا فقد كان هلـض أبناء مصر، وعلـوتأثريهم على بع
  .وسليب ملصر

ب ـان يشغلها األجانـم الوظائف اليت كـل املبعوثون بعد عودـوقد شغ(
لبشري ا، ويف الطب كما قادوا حركة ترمجة كربى يف مصر يف الفنون احلربية أساساً

ات، والتاريخ واجلغرافيا واألدب والفلسفة ـة، والرياضيـوالعلوم الطبيعي والبيطري،
  .)٢()الجتماعوا

دأ هذا النظام التعليمي ـمث قام بإنشاء مدارس يف مصر على منط أورويب وب
احلديث بالتعليم العايل وركز اهتمامه عليه ألنه سيوفر له بسرعة متطلباته من القوة 

  .البشرية للجيش

 على التعليم العايل  إذ كان االهتمام منصباًويالحظ أن اهلرم التعليمي بدأ مقلوباً(
 املدارس العليا، أو اخلصوصية، واخلصوصية هنا ألا مدارس متخصصة، وبدأ حممد يف

  .)٣()علي ذه املدارس ألا خترج مباشرة األفراد املطلوبني لألعمال العسكرية واإلدارية

                                  

 ).٤٤٩ص، ٢ج(، عبد اجلليل التميمي، احلياة الفكرية يف الواليات العربية أثناء العهد العثماين(١)

 ).٤٠ص(  أمحد صبحي،ضره ومستقبله، التعليم يف مصر ماضيه وحا(٢)

 ).٤١ص ( املرجع السابق (٣)



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ٦١ 
 

فقام بإنشاء املدارس العسكرية واحلربية ومدرسة سخانة إلخراج الضباط 
ال العامة، مث مدرسة الطب ومدرسة الصيدلة والوالدة،  مهندسني األشغاملهندسني، وأيضاً

  .واأللسن، واحملاسبة، والفنون، والصنايع، والزراعة، والطب البيطري

وهذه املدارس متثل احللقة التعليمية (وكان ال بد من إنشاء مدارس جتهيزية 
  .)١()املتوسطة يف السلم التعليمي يف عهد حممد علي

تالميذ لاللتحاق باملدارس التجهيزية فيتعلم التالميذ مث إنشاء مكاتب إلعداد ال
  .فيها القراءة والكتابة

  .وهكذا جند أن التعليم لقي عناية فائقة من حممد علي مل حيظ ا من قبل

ومبا أن التعليم املدين احلديث اهتم حبياة الناس اليومية واحتياجام أقبل عليه 
رجيي هذه املدارس فإنه سيحصل على الوظيفة الكثري من املصريني، ألنه إذا كان من خ

  .والراتب املنتظم، وبالتايل تكون له مكانة اجتماعية

فنتج عن ذلك رغبة الناس عن العلوم األزهرية واإلقبال على املدارس احلديثة، 
  .وبقاء األزهر يف معزل عن االجتاهات الفكرية احلديثة

وقد اضطرم الصراع حني ( نيت متعارضني خمتلفتنيكما نتج عن ذلك وجود ثقافت
بني الثقافتني القدمية واحملدثة وقد أحرز اجلديد نصره على تراث القدمي وأساليبه، وتبوأت 
الثقافة احملدثة يف مصر املكان األول، على أن ذلك ال يعين أن مهمة األزهر قد انتهت بل 

 ورسالة اللغة العكس من ذلك لألزهر مهمة جليلة هي العلم على دعم رسالة اإلسالم،
  .)٢()العربية واحلضارة اإلسالمية بأساليب مستنرية

وبإنشاء التعليم احلديث أوجد حممد علي ثنائية التعليم مل تكن موجودة من قبل 
يف مصر وهي التعليم الديين يف األزهر، والتعليم احلديث يف املدارس املختلفة اليت 

  .أنشأها

                                  

  ).٤٢ص  (محد صبحيأ، التعليم يف مصر ماضيه وحاضره ومستقبله(١) 
 . بتصرف)٢١٨ص، ١ج( ، حممد خفاجي، األزهر يف ألف عام(٢)
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بني أبناء الشعب ولكنها كانت الدافع إىل وهذه الثنائية أضعفت الوحدة الفكرية 
اإلصالحات اليت تعرض هلا األزهر، فخفف من هذه الثنائية بإدخال العلوم احلديثة إليه، 

  .والتجديدات العلمية اليت جعلته جامعة علمية دينية شاملة
ومن هنا نشأت يف مصر ما عرفت باسم ثنائية التعليم املستمرة إىل اآلن والقائمة (

جود تعليم ديين يف اجلامع األزهر ومؤسساته له أهدافه وقواعده ونظمه، وتعليم على و
  .)١()مدين حديث وله أغراضه وقوانينه ونظمه اليت حتقق أهداف الدولة

مث بعد عهد حممد علي باشا اتسم التعليم بعدم االستقرار نتيجة إلعمال خلفائه 
ن التعليم يف عهدهم غري مستقر بني اليت تكون تارة باإلمهال وتارة باالهتمام لذا كا

  .ازدهار وتقدم وبني مجود وركود
�ً%	�M�W�S���OW+� א�4-=ل�א	>(;�$#�وא	-� �

فإذا  رات وتسخريهم،ـاع أبناء املستعمـإن سياسة الدولة املستعمرة هي إخض
  .عاشوا يف ظلمات اجلهل بقيت هذه املستعمرات خاضعة للمحتل دومنا مقاومة

  .)٢("وما احلركة العلمية إال حركة فكرية"لعلم أضيئت العقول بنوره وإذا انتشر ا
فعمل االحتالل على أن ال ينتشر العلم الصحيح بني أبناء مصر وتقليل نسبة 
املتعلمني بينهم فكفت احلكومة يف عهد االحتالل عن إنشاء املدارس وأغلقت بعض 

  . البعثات إىل أوروبااملوجود منها، وألغت املدارس اانية، وأوقفت إرسال
إن احلركة التعليمية يف مصر كانت تواجه عقبات شديدة تضعها أمامها سلطات (

االحتالل اليت كانت ضد سياسة التعليم الشعيب حىت لقد قلصت عدد املدارس الثانوية 
  . عند بداية االحتالل إىل أربعة فقط أعقاب احلرب العاملية األوىل٢٠من 

من األطفال وال يستطيع % ١٠فكانت ال تستوعب إال أما املدارس األولية 
  .)٣()هؤالء أن حيصلوا على مستوى أعلى من التعليم فسرعان ما يفقدون ما تعلموه

                                  

 ).٤٥٢ص، ٢ج( ، عبد اجلليل التميمي احلياة الفكرية يف الواليات العربية أثناء العهد العثماين(١)

 ).١٢٨ص ( ، حممد عبد الرحيم موجز تاريخ مصر(٢)

 ).١٨٧ص ( ، عبد العزيز نوار تاريخ العرب املعاصر(٣)
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وكان اإلجنليز يدعون إىل انتشار الكتاتيب وذلك ألم ال يرغبون يف انتشار 
عات مبعث النهضة اجلام(التعليم اجلامعي العايل فقاوموا كل حركة تدعو إليه، وذلك ألن 

الفكرية، ففيها جتري البحوث العلمية، وتدرس النظريات واملبادئ السياسية واالقتصادية 
  .ماعيةواالجت

وهي دراسات تدعو إىل التفكري واملناظرة، والتأييد واملعارضة، مما يساعد على 
  .)١()تفهم احلقائق وتنوير السبل أمامه يف احلياة

 حد ما على يد اهليئات الوطنية املصرية، وبدأ يشعر ولكن بدأ ينتشر التعليم إىل
املصريون مبستقبل أفضل، فنشطت احلركة الفكرية مث ضت العلوم واملعارف لظهور 

  .اهتمام شعيب إلصالح التعليم صاحبه اهتمام من املسؤولني الوطنيني
ت ميزانية ـم وارتفع١٩١٦دارس أولية عام ـل الكتاتيب إىل مـفتم حتوي

م أن ١٩٢٣تور ـ أمر وزارة املعارف، وصدر دس)٢(م عندما توىل سعد زغلولالتعلي
التعليم حر ما مل خيل باآلداب والنظام العام، وأن التعليم األويل إلزامي للبنني والبنات 

  .املصريني
 من بداية وقد حدثت تطورات هامة يف ميدان التعليم االبتدائي يف مصر اعتباراً(

  .)٣()م١٩٤٤ العشرين متثلت يف جعله باان سنة العقد الرابع من القرن
م وتغري امسها إىل جامعة فؤاد األول مث ١٩٠٨وأنشئت اجلامعة األهلية عام 

م أنشئت جامعة ١٩٥٠م ويف عام ١٩٤٢أنشئت جامعة فاروق األول باإلسكندرية عام 
  .إبراهيم باشا الكبري

م، ١٩٥٢ يوليو ٢٣ وهكذا كانت هناك ثالث جامعات عندما قامت الثورة يف(
وألن الثورة قامت لتغيري نظام احلكم والقضاء على أسرة حممد علي فقد تغري اسم هذه 

                                  

 .)١٢٩ص ( ، حممد عبد الرحيم موجز تاريخ مصر(١)

 وتتلمذ على مجال الدين ، وتلقى تعليمه باألزهر،هـ١٢٧٣ولد سنة : بن إبراهيم زغلول) باشا(سعد :  هو(٢)
األعالم للزركلي . هـ١٣٤٦تويف سنة ، م١٩١٩ مث يف ثورة ،شارك يف الدعوة إىل االستقالل مث ،األفغاين

 .كان سعد زغلول من أكرب دعاة العلمانية. )٨٣، ص٣ ج(

 ).٨٣ص( ، أمحد صبحي التعليم يف مصر ماضيه وحاضره ومستقبله(٣)
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اجلامعات فصار اسم جامعة فؤاد األول جامعة القاهرة، وجامعة فاروق األول جامعة 
  .)١()اإلسكندرية، وجامعة إبراهيم باشا الكبري هو جامعة عني مشس

مار حلرمان أبناء مصر من التعليم إال أن هناك دور وهكذا رغم ختطيطات االستع
شعيب كانت له جهود يف ميدان التعليم ووقف يف وجه املستعمر وعاجل مشكالت بالده 

  .يف التعليم

�Wم١٩٥٢א	-����W����M�*���Sא��ً� �

تضمنت السياسة التعليمية بعد الثورة على إعطاء أولوية للتعليم الشعيب والعمل 
 من اإلعداد حلياة الوظيفة، وتنشئة يم حنو اإلعداد حلياة اإلنتاج بدالًعلى توجيه التعل

  .التالميذ والتلميذات تنشئة وطنية دينية اجتماعية

ونال التعليم احلظ األوفر من اإلصالحات ألن قادة الثورة يعلمون أمهية التعليم 
اء مصر على  وحصل أبن كبرياًيف إصالح البالد وتقدمت مصر يف جمال التعليم تقدماً

  .أعلى املستويات من التعليم

وقد حظي التعليم بعناية كربى من احلكومة وبعد دراسات شاملة، صدرت (
القوانني اجلديدة اخلاصة بتنظيم التعليم العام يف مراحله الثالث االبتدائية واإلعدادية 

  .والثانوية

 جلنة تنظيم وصدرت القرارات الوزارية املختلفة لتنظيم هذه القوانني كما أن
التعليم اجلامعي قدمت تقريرها من إصالح هذا التعليم وتنظيمه حىت يساير النهضة 

  .)٢()احلديثة وروح العهد اجلديد

جامعة حكومية باإلضافة إىل أكثر من ) ٢٣( يف مصر اآلنوعدد اجلامعات 
  .املعاهد العليا احلكومية واخلاصةجامعات خاصة هذا جبانب العديد من ) ١٠(

                                  

 ).١٦٨ص ( محد صبحيأ، التعليم يف مصر ماضيه وحاضره ومستقبله(١) 

 .)١٤٩ص ( ، حممد عبد الرحيم،جز تاريخ مصر مو(٢)
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ذا جند أن اإلصالح عندما كان من أبناء البالد مشل نواحي البالد مجيعها وهك
وعم اخلري على الشعب بينما إصالحات العدو كانت ختدم أهدافه ومصاحله وتنشر الفقر 

  .والطبقية والتخلف

 جعل  كبرياًوذه اإلصالحات الشاملة تقدم القطاع الثقايف والتعليمي تقدماً
  . العربية واإلسالمية تقدما يف جمال التعليممصر اآلن من أول الدول

 يف خدمة بالده وأبنائها وتقدمها  ـرمحه اهللاـ الوكيل  / وقد شارك الشيخ
العلمي، فقد التحق بوزارة املعارف املصرية أول خترجه، وعمل مدرسا يف املدارس 

  .الثانوية ملادة الدين

خصية الوكيل وإن كنت مل أحصل على كتابات أو معلومات تتحدث عن ش
كمعلم إال أنه من تتبعي لكتابات الشيخ وجهوده اليت كانت مجيعها يف حماربة الباطل 

م، ـاب، وأن يراقب كل ما يكتب هلـه الشديد على الشبـ حرصونشر احلق، وأيضاً
  ناصحاًما يكفي إلعطائنا صورة واضحة عن شخصية الوكيل كمعلم، وأنه كان معلماً

التالميذ ما يضرهم يف دينهم ودنياهم، وجلب كل خري ونفع هلم، جمتهدا يف أن يدفع عن 
  على عامة املسلمني غيورا على عقيدم من األوىل أن يكون حريصاًفمن كان حريصاً

  .على اخلاصة الذين هم تالميذه، ويتلقون العلم منه وخاصة العلم الديين

א	-���t��u"لة  على سالمة عقيدة التالميذ كتب مقا ـرمحه اهللاـ ومن حرصه 

 حتدث فيها عن خطورة تعليم التالميذ ما خيالف كتاب اهللا وسنة رسوله )١("א/*�0��وא/v5ل
ني أو من اآلباء وكتب يف املقال عن بعض األمور الشركية من زيارة ـمن املعلم���� 

األضرحة واحللف بغري اهللا وعن تأويل الصفات اإلهلية وكيف أن ذلك خيالف فطرهم 
  .اليت ا استدلوا على حقيقة معاين الصفات اإلهلية كما هي يف كتاب اهللا السليمة 

!! هذا حال التلميذ يف املدرسة وهذا حاله يف البيت(:  ـرمحه اهللاـ مث قال 
  !!جتذبه هنا وأقوى منها هناك!! حرية

                                  

 ).٢٤٩ص ( ١٣٧٤ تاريخ ٨ـ٧ جملة اهلدي النبوي، العدد (١)
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  فماذا يصنع املسكني؟

  ماذا يفعل أبناؤنا؟

  . اضطرابيف عواطفهم حرية، ويف فكرهم قلق ويف عقوهلم

إم يف كل حلظة يؤمنون بشيء، مث يكفرون به يف حلظة واحدة، إم يتعلمون 
شيئا، مث يرون غريه من آبائهم وبعض أساتذم، فماذا يصنعون؟ حلوا هذه املشكلة 

  .)١()ألبنائكم حتل هلم كل مشكلة بعدها

ونعلم أن تقدم مصر التعليمي مل يكن حظ مصر فقط بل نالت أكثر البالد 
اإلسالمية حظها من هذا التقدم؛ فقد عمل أبناء مصر يف بعض البلدان وأفادوا أبناءها من 

  .علومهم وخربام

ويف جمال علوم الشريعة اإلسالمية استفادت اململكة العربية السعودية من علماء 
مصر الذين عرف عنهم اتباعهم منهج السلف الصاحل حيث التحق عدد منهم باملعاهد 

  .جلامعات وما زال ذلك قائما حىت اآلنالعلمية وا

 من هؤالء العلماء فقد انتدب للمعهد  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وكان الشيخ
  .م قبل قيام اجلامعات باململكة١٩٥٢ /هـ١٣٧١العلمي بالرياض عام 

كما انتدب للتدريس بكلية الشريعة مبكة املكرمة بعد قيام اجلامعات ا وعمل 
  . ـرمحه اهللاـ  الدراسات العليا إىل حني وفاته أستاذا للعقيدة بقسم

                                  

 )٢٤٩ص ( ،"التلميذ بني املدرسة واملرتل ":مقالةجملة اهلدي النبوي  (١)
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�א/�.'�א	 א�) �

�(5��*א�2	��א	 �

�W*א�8א	1��0���!,�א�2	��א	*(�5����Mwא����Wو4ً �

 يف إعادة بنية  رئيساًلقد لعبت األحداث السياسية اليت مرت على مصر دوراً
  ..بة السياسية املتعاقاتاحلياة الدينية وفق أمناط تالئم يف معظمها السلط

 يف ـ كل حبجمها ـوبالعودة للوراء قليال يظهر أن هناك عوامل عدة سامهت 
  ..إبراز تلك املظاهر الدينية الدخيلة على اتمع اإلسالمي عامة، واملصري خاصة

  : وبشيء من اإلجياز ميكن أن تلخص يف نقاط

ة، واستمدادهم من استلهامهم للحضارة الغربي  آثار السالطني العثمانيني املتأخرين؛) ١
  .حلول املشاكل اليت يواجهها املشرق اإلسالمي من تلك احلضارة

فقد كان   آثار حممد علي وأوالده؛ وخاصة يف قضية االبتعاث للدول األوربية؛) ٢
الطالب الذين يبتعثون إىل اخلارج؛ يرجعون وقد محلوا أفكار الغرب املادي؛ وبلغوا 

لوضع؛ فكانوا يلدون أفكارا يف اتمع اإلسالمي فيه التسعة أشهر، ومل يبق هلم إال ا
املصري حتمل شكل ولب الفكر الغريب املادي؛ متنكرة ألصوهلا اإلسالمية والعربية؛ 

  .)١(ناظرة ملاضيها نظرة احتقار واستهتار

 يف كتابات األدباء عن احملور األديب؛ وكتابات قاسم أمني حول وظهر ذلك جلياً
  .حرية املرأة، وحنو ذلك

 من احلركة السلفية سواء يف داخل  عدائياًكما أن اخلالفة العثمانية وقفت موقفاً
  .مصر أو خارجها

وأن أكثر العلماء قد اخنرطوا يف سلك الصوفية، ومن يقرأ تراجم العلماء يف (
  .اجلربيت يرى أن الغالبية العظمى من العلماء كانوا منتمني إىل هذه الطريقة أو تلك

                                  

 .)١٥ـ١٢ص (، حممد حسني،اإلسالم واحلضارة الغربية (١)
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  .)١()اىل يف اخلروج عن التقاليد السلفية فادعى الكراماتبل إن بعضهم تع

 اخنداع الناس بالبدع بشكل  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وكان أشد ما يؤرق الشيخ
عام، وببدع وشركيات الصوفية بشكل خاص حيث هي من امتدت جذورها يف 

  .اتمع املصري وسطت على أكثر علماؤه

د حاول أن يقدم الغرب وحضارته على أا املخلص  آثار االستعمار اإلجنليزي؛ فق) ٣
للشعب املصري من التخلف، والتدهور، إىل الرقي والتقدم؛ مرجعا أهم سبب 

 أنه ما مل يتخلص الشعب املصري من اإلسالم للتخلف إىل اإلسالم؛ ومبيناً
  . لن يسري يف ركب التمدن احلضاريبالكلية فإنه

حنل كثرية شغلت فكر الشيخ الوكيل رمحه وكان من آثار هذا االستعمار ظهور 
  . من وقته كالبهائية والقاديانية، وغريمها مثيناًاهللا وجزءاً

رف ـة فالغرب كما نعـكما أنه ال خيفى أن االستعمار كان خري عون للصوفي
مل ينشئوا الصوفية وليس هلم الفضل يف إجيادها، وإمنا وجدوها ختدم مصاحلهم وذلك ألن 

  .ة للحياة عند الصوفية ونتائجها كانت لصاحل الفكر الغريبالنظرة السلبي

  ليظل شرع اهللا وأحكامه متوارياً ومادياًفغذوها وأنفقوا عليها وشجعوها معنوياً
  .عن الناس

ولعل أصدق ما يعرب عن ذلك الواقع الديين الذي كانت تعيشه مصر يف حياة 
  :  حني قالرمحه اهللا  ما ذكر الغزايل ـ رمحه اهللا تعاىل ـالشيخ

ـُِحنت بالتيارات املتصارعة يف كل جانب من حياة مصر ( واملشرق ، لقد ش
 :السياسة ورجال ،راً ال ينفد لنشاط الطالبكان مصد فاالحتالل اإلجنليزي العريب؛

                                  

  نازك زكي.ة، دـه اجلزيرة العربيـ السلفية يف مصر وشبةـ سلسلة أحباث جامعية، رؤية اجلربيت للحرك(١)
 ).٦٢ص (
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الذي ، يف نطاق النقد )١()طه حسني(فظهرت أمواج الفنت اليت قدحت زنادها مغامرات 
ـُعرض ، ن كأي أثر ديين من صنع الناس أراد أن يسلِّطه على القرآ ويف دار األوبرا ت

ب األزمات السياسية اليت ـإىل جان ،ب الرسالةـمسرحية تتطاول للنيل من مقام صاح
  .ال تتورع عن استخدام هذا الوضع القلق مبختلف الوسائل

دف اإلجهاز على بقية ـارات اهلدامة اليت تستهـوقد بلغ الصراع أوجه بني التي
  .)٢()ط اجليل اجلديدانة اإلسالمية يف أوسااحلص

�ً�$�M�W) �	א� Pدو��א�ز�*(5�	א��	א�2�,!�xM[-	א�O�YW� �

 الوكيل  /ر يف الفترة اليت عاشها الشيخـعند الكالم على احلالة العلمية يف مص
ني طويلة ـ كان لألزهر الشريف الدور الريادي يف احلفاظ على العلم لسن ـرمحه اهللاـ 

  . يزال املنارة العلمية يف تدريس العلوم الشرعية واللغوية يف مصروأنه كان وال

وقد كان ميثل الربان الذي يعيد توجيه سفينة احلياة الدينية املصرية ومن خالهلا 
 يف شيوخه وعلمائه الذين بذلوا احلياة الدينية اإلسالمية إىل الوجهة الصحيحة؛ ممثالً

ين والعلمي والفكري لإلنسان املصري، والنأي  مضنية للحفاظ على املستوى الديجهوداً
  .ملادي املهيمن على العامل برمته عن الشطط اـ قدر اإلمكان  ـبه

وإذا كان لألزهر هذا الدور األكرب يف األوضاع العلمية والدينية واحلفاظ عليها 
لتوحيد  يف دفع االحنرافات العظيمة يف اوالدفاع عنه، ملاذا مل يكن له الدور األكرب أيضاً

  !وانتشار اجلهل وتبدل الثوابت واملعتقدات؟

هذا ألنه ال ميكن إصالح حال األمة اإلسالمية إال مبا صلح به أوهلا أي العقيدة 
  .����السليمة والصحيحة كما جاءت يف كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه 

                                  

 ،هـ١٣٠٧د سنة ـ ول،ار احملاضرينـمن كب: ة، الدكتور يف األدبـطه بن حسني بن علي بن سالم: هو) ١(
  .)٢٣١، ص٣ج( األعالم للزركلي ،هـ١٣٩٣وتويف سنة 

كر الغريب فويطمح إىل رفعته بقدر ما كان داعية للأديباً عربياً يراعي دينه وجمتمعه وبيئته ) طه حسني(مل يكن   
 ). قدميه اليوناين ، وحديثه الفرنسي ( ، 

 ."حوار مع الشيخ الغزايل" عن نقالً،  )٢٧٠ص(علماء ومفكرون عرفتهم ) ٢(
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وكتب العقيدة املقررة على األزهر تتبىن أسلوب املناطقة واملتكلمني يف شرح 
يدة وتستخدم منهجهم واصطالحام مثل اجلوهر والعرض وواجب الوجود، وجائز العق

  .الوجود، ومعاين هذه األلفاظ

مما جيعل العقيدة اإلسالمية السلسة السمحة صعبة ومعقدة وهذا خالف لنهج 
 القضايا سلسة يفهمها كل من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة اليت جعلت أعقد

  .هاؤيقر

ن هذه الكتب ختالف منهج أهل الكتاب والسنة يف بعض املسائل املهمة يف كما أ
  .العقيدة مثل الصفات وغريها

وهذا العلم اجلامد الصعب البعيد عن منهج الكتاب والسنة كان له أهله 
 به لصعوبة فهمه فانتشر اجلهل بني عامة وخاصته من العلماء وأصبح عامة الناس جهاالً

  .ساعد على انتشار الكثري من مظاهر الشرك والبدع والضالالتالناس بعقيدم مما 

إن مقررات األزهر يف العقيدة ساعدت يف التأثري على احلالة الدينية يف تلك 
  .الفترة حيث كان هو املنارة العلمية يف تدريس العلوم الشرعية

د وأنا أخص بذلك كتب العقيدة، أما غريها من علوم الشريعة واللغة العربية فق
  .كان لألزهر الدور الرئيسي يف نشرها واحلفاظ عليها سنني طوال

وتعال معي نسمع حديث املسلمني يف (:  ـرمحه اهللاـ الوكيل  / يقول الشيخ
  .العقيدة هنا يف مصر ويف األزهر

  . يف عقيدته)١(حنن أشعريون يف العقيدة، أعين اتباع األشعري: وتسمع

                                  

هو اإلمام العالمة أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري ، نشأ يف حجر زوج أمه أيب علي اجلبائي شيخ ) ١(
لة يف عصره ، وتتلمذ عليه ، واعتنق مذهبه ، مث هداه اهللا إىل مذهب أهل السنة واجلماعة بعد مروره املعتز

مقاالت اإلسالميني ، وكتاب اللمع ، واإلبانة عن : مبذهب الكالبية ، له مصنفات كثرية ، من أشهرها 
، ١٥ج(أعالم النبالء وسري  ) ٣٤ص: ( تبيني كذب املفتري . هـ ٣٢٤أصول الديانة وغريها تويف سنة 

 .)٨٥ص
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أرسول جيب االقتداء به؟ أصحايب قد تعذر  وتسأل أنت من أبو احلسن األشعري؟
  أم ما هو األشعري ومن يكون؟! باتباعه؟ أرجل جعل حجته الكتاب والسنة

أما األشعري "يف كتابه العلم الشامخ  )١(أجاب عن هذا السؤال العالمة املقبلي
 منه  الذي انتفع به منتفع واهتدى به متبع إمنا جاء)٢(فأين أثره الصاحل يف الكتاب والسنة

 اليت فطر هذه األنظار الشائبة هلؤالء الكهنة ملا قدموه على نفوسهم وآثروه على فطرة اهللا
  ."الناس عليها

 تدرس اآلن يف األزهر على أا متثل عقيدة أهل السنة )٣(هذه الكتب األشعرية
  .)٤()واجلماعة، على أا هي اليت جيب أن ميتلئ ا القلب لينجو صاحبه من نار اخللود

ولقد بلغ من سطوة األشعرية أا بطشت باألزهر نفسه (:  ـرمحه اهللاـ ويقول 
وجثمت على صدره قرونا متطاوالت، وحرمت على شيوخه أن يدرسوا لطالم عقيدة 
اإلسالم كما هي يف القرآن؛ بل أوجبت عليهم دراستها يف كتبها اجلدلية التافهة وما يف 

  . هلا رحم ماسة بكل عقيدة إال عقيدة القرآنهذه الكتب إال أمشاج من عقائد شىت

كما أوجبت عليهم أن يؤكدوا للطالب قداسة كل ما يف هذه الكتب وقد كان 
: الطالب يقضي عاما كامال ال يدرس فيه غري مجلتني من كتاب العقائد النسفية ومها

  ."حقائق األشياء ثابتة والعلم ا متحقق"
                                  

بن منصور اد ـابن سلَيمان بن أسع اهللا بن سلَيمان بن محمد بن عبد اهللا صاحل بن مهدي بن علي بن عبد )١(
 : ، له كتب منها  سبع وأَربعني وألف يف قَرية الْمقبلهـ١٠٤٧ولد ِفي سنة ، املقبلي مثَّ الصنعاين مثَّ املكي

ب على مختصر ـة وِمنها يف األصول جناح الطَّاِلـاء الْكَلَام والصوفيـالشامخ اعترض ِفيِه على علَملْعلم ا
 .)٢٨٨ ، ص١ج( البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع . ، وغريها ابن الْحاِجب جعله حاِشية علَيِه

أن  رمحه اهللا ـ ذنب بإذن اهللا يف فكر االتباع بعد  يقصد األشعري قبل التحول، أما بعده ليس لألشعري ـ)٢(
  .ان هذا قبل موتهبهداه اهللا وأ

وقد اختذت . فرقة كالمية إسالمية، تنسب أليب احلسن األشعري الذي خرج على املعتزلة:  األشعرية )٣(
السفة وغريهم، األشاعرة الرباهني والدالئل العقلية والكالمية وسيلة يف حماججة خصومها من املعتزلة والف

املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب، . إلثبات حقائق الدين والعقيدة اإلسالمية على طريقة ابن كالب
 .)٤٨٣، ص١ج(

 . بتصرف)٢٣ص(هـ، ١٣٦٧ تاريخ ،١٢جملة اهلدي النبوي، مقالة لتتبعن سنن من كان قبلكم، العدد ) ٤(
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اهب مقاومة تيار اإلحلاد اجلارف، وفنت املذفهل مبثل هذا كان يستطيع أبناؤنا 
  .)١()!املسعورة اخلطايا واألحقاد؟

وجيب أن نفصل بني الكتب املقررة يف العقيدة وبني عقيدة علماء األزهر، فإن من 
  .علمائه من يعتقد عقيدة السلف الصاحل النقية من الشوائب وهم كثري وهللا احلمد

يدة الصحيحة يف مصر وغريها من البالد بل إن منهم من قدم خدمات جليلة للعق
  .اإلسالمية وساعد على تعليمها وتوصيلها للناس وفق منهج السلف الصاحل

اخلروج عن الدين ن يعتقد عقيدة األشاعرة بكما أنه جيب علينا أن ال نصف م
  .فقد كان من أهل العلم الذين تلقينا علمهم بالقبول ال يرفضون عقيدة األشعري

وا فيها منهج السلف ـض ما يقولونه يف املسائل اليت خالفـرفوواجب علينا 
  .الصاحل

 كان يثين على علماء األزهر  ـرمحه اهللاـ  الوكيل الرمحن عبد  /والشيخ
  .األجالء املتبعني للكتاب والسنة ويدعو هلم بالتوفيق والسداد

لعظيم هذا عهد أنصار السنة بأستاذهم اجلليل ووالدهم ا(:  ـرمحه اهللاـ يقول 
 حممود شلتوت الرجل الذي ناصر السنة وكافح البدعة، /فضيلة األستاذ األكرب الشيخ

 للقرآن يكشف للمسلمني عن جالل اهلدي ومسوه يف آياته، ويدعوهم إىل وعاش ظهرياً
  .أن جيعلوه هلم إماماً

 يف كليات األزهر يروي القلوب الظماء بسلسبيل اليقني  كبرياًلقد شهدته أستاذاً
  .حيق اإلميانور

 يف سبيل أن حتقق هذه اجلامعة اإلسالمية الكربى وشهدته وكيال لألزهر مناضالً
  .رجاء املسلمني األكرب فيها

                                  

 ).١٩ص( لرمحن الوكيل ، دار أم القرى للطباعة ، القاهرة ، الصفات اإلهلية بني السلف واخللف ، عبد ا) ١(
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وهأنذا أشهده شيخا لألزهر يعمل يف قوة وإخالص يف سبيل أن يكون األزهر 
 ناًمنارة يشع نورها يف الشرق والغرب؛ بل يف سبيل أن تكون عقيدة التوحيد اخلالصة دي

  .)١().. لكل مسلمقيماً

كما كان الوكيل رمحه اهللا تعاىل يرد على أقوال وأفعال بعض املشايخ من علماء 
 من األزهر أن  هلم وطالباً اخلطأ فيها ناصحاًاألزهر املخالفة للكتاب والسنة موضحاً

يصدر ملثل هؤالء أمره احلازم وأن ذلك بالتزام الكتاب والسنة وبالكف عن اخلرافات 
  .اليت أفسدت عقائد الناس

فضيلة األستاذ األكرب شيخ اجلامع األزهر شاء احلكيم (:  ـرمحه اهللاـ يقول 
  ..اخلبري أن يبتليكم فوليتم هذا املنصب اخلطري

وإذا بالصحف تنشر أن أول ما استهللت به العمل لدين اهللا هو هرولة فضيلتكم 
  ...إىل األضرحة

  !يف طريقك منكرا؟أمل تشهد عيناك يا فضيلة الشيخ 

  !أمل تسمع أذناك من الطائفني حول القبور دعاء الشرك؟

  !فيا رمحيت لإلسالم هانت عزته على من يفهم ناس أم شيوخه؟

  !!وا هلفيت على اإلسالم يتنكر له من سادوا بامسه الكرمي

عذرا فضيلة الشيخ األكرب؛ فاهللا منك أعلى وأكرب فا مسع يف هدوء وأصغ يف 
  .. صوت هذا الشاب الذي رشف العلم يوما من كأسكتدبر إىل

IIII�k�j�i�h�g�f�k�j�i�h�g�f�k�j�i�h�g�f�k�j�i�h�g�f :فلقد فهمت من كتاب ريب معىن قوله 

u�t�s�r�q�p�o�n�m�lu�t�s�r�q�p�o�n�m�lu�t�s�r�q�p�o�n�m�lu�t�s�r�q�p�o�n�m�lHHHH)٢(.  

                                  

هـ ١٣٧٩ تاريخ ،٦العدد   شيخ اجلامع األزهر،/مقالة مع فضيلة األستاذ األكرب جملة اهلدي النبوي،) ١(
 .بتصرف) ٩ص(

 ).١٠٤آية : ل عمرانآسورة  ()٢(
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����IIII�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A:ووعيت معىن قوله جل شأنه 

�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H

W�V�UW�V�UW�V�UW�V�UHHHH)١(.  

	�ن	א�د�ن	�ن	א�د�ن	א������، " : ���� قال رسول اهللا  :قال ����وعن متيم الداري 

	�ن	א�د�ن	א������ ���	و�����	و��و��	و���	: ملن يا رسول اهللا؟ قال: ، قالواא������،

��ن	و����מ�  .)٢("א�

وهأنذا يا فضيلة الشيخ األكرب أقدم بني يديكم نصحي مذكرا فضيلتكم بآيات 
  .ضرحةيف تلك الزيارة امللهوفة لألاهللا البينة وبسنة الصادق األمني مبينا حكم اهللا 

ـ ا كتاب وال سنة ـت من دين اهللا، فال يقرهـإن هذه الزيارة لألضرحة ليس
  .)٣()ومل يفعلها صحايب وال واحد من السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم أمجعني

على واعظ من كبار وعاظ األزهر حني خطب ـ رمحه اهللا ـ  الوكيل ورد أيضاً
 كان موجودا قبل الوجود وكان نبياًكان رسول لكل رسول و ����بالناس مناديا أن حممد 

هذه األساطري اليت راح يفتريها وحيدث الناس ا ورد عليه ... يف كل أمة وكان وكان
  .بالكتاب والسنة موضحا أن هدفه خطري يهتف به وثنيو الصوفية وهو وحدة األديان

واآلن نرفع إىل فضيلة األستاذ األكرب شيخ (:  ـرمحه اهللاـ مث قال الوكيل 
  . رجاءنا إليه أن يرد مجاح هؤالءجلامع األزهر نرفعا

إن هذا الواعظ جيب أن يعلن على مإل من األشهاد ضلته وخطأه جيب أن يؤاخذ 
باحلق حىت ال يعود إىل مثل مزاعمه الشركية وإن ثقتنا يف أستاذنا األكرب لتجعلنا نطمئن 

ما يعظون به الناس، وال يتوفر إىل أنه سيصدر ملثل هؤالء أمره احلازم بأن يتحروا احلق في
                                  

  ).١٨٧ آية :آل عمرانسورة () ١(
 ). ٧٤ ص ،١ج( ٥٥ حديث رقم ،النصيحةرواه مسلم، باب بيان أن الدين ) ٢(

) ١٥ص (هـ ١٣٧١تاريخ ، ١ة، عدد ـر يف زيارة األضرحـجملة اهلدي النبوي، مقالة شيخ األزه) ٣(
 .بتصرف
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هلم ذلك إال بالتزام الكتاب والسنة والكف عن هذه اخلرافات الصوفية والدسائس 
 .)١()وذهبت بالعناصر القوية من حيامالباطنية اليت أفسدت عقائد الناس 

�ً%	�M�W4א���Mw�����	א�O�=%�-+�#!*�	אد�א*-+W� �

حلالة الدينية يف مصر البدع اليت كانت يضاف إىل العناصر السابقة املؤثرة يف ا
منتشرة يف اتمع املصري أصال كالصوفية واملذهبية وبقية النحل اهلدامة اليت سبقت كل 

  .تلك العناصر

إن الذي يدرس تلك الفترة اليت عاصرها الشيخ جيد أا قد امتألت بكثري من (
 وهذا مل يكن مقتصرا على املخالفات الشرعية واألعمال الشركية والعبادات البدعية،

  .مصر فقط بل كانت هذه السمة ظاهرة يف أغلب العامل اإلسالمي

 من مظاهر الشرك والبدع واخلرافات اليت أدت فقد ظهرت يف مصر كثري
  .بدورها إىل احنرافات عظيمة يف أنواع التوحيد الثالثة

  : ولقد جتلت أهم مظاهر الشرك والبدع واخلرافات يف

والقباب واملشاهد على األضرحة والقبور، ويف االستغاثة واالستعانة بناء املساجد 
  .بأصحاا ودعاؤهم من دون اهللا والذبح والنذر هلم، واالستشفاء وطلب الربء منهم

  .وشرك أكرب من خالل ما يسمى باملدائح النبوية

  .والشرك باألحياء والغلو فيهم

  .)٢()د وبدعة احململ وغريها مثل بدعة املول ذريعاًوانتشار البدع انتشاراً

وهذا االمتداد البدعي متثل يف الصوفية اليت محلت لواء البدع على خمتلف 
  .أشكاهلا وألواا حىت وقتنا احلاضر

                                  

 . بتصرف)١٢ص (هـ ١٣٦٨ تاريخ ،٨، عدد ؟جملة اهلدي النبوي، مقالة إىل مىت أيها األزهر الشريف) ١(

رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة من ر الدعوة السلفية، خ حممد حامد الفقي يف نشيجهود الش) ٢(
 . بتصرف)٤٠ص ( كدسة،  عبد اهللاموفق/ بهـ، إعداد الطال١٤٢٤رى ، عام جامعة أم الق
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مسامهة يف إضعاف املد اإلسالمي، ومشوشة على املنهج السلفي بشبه تنطلي 
  .على كثري من العوام؛ بل وحىت كثري من طلبة العلم واملشايخ

د كان املنهج الصويف طول أحقاب التاريخ هو املتقبل لكل سلطة يف أغلب فق
  .األحوال

على أن امللوك عرفوا أم ال يغفروا للعلماء جرمية قول احلق، إال أم سلكوا 
  .مسلك الرفق مع الصوفية ومسحوا هلم بأداء واجبهم الديين ومزاولة نشاطهم اإلسالمي

الصويف يصرف الناس عن السلطان وال ينازع فالصوفية مل تصادم السلطة ألن 
  .السلطة أهلها

 السلطة يف مصر سواء من املماليك أو رجال اإلدارة العثمانية أميل ووكان ممثل
  .إىل الطرق الصوفية وزعمائها
 من احلركة السلفية وعلى هذا كان أكثر العلماء يف اً عدائياًكما أا وقفت موقف

  .العهد العثماين متصوفة
وحظ أن الكثري من القرى املصرية القدمية قد تغريت أمساؤها يف العصر ول(

  .)١()العثماين ومسيت بأمساء املشايخ أصحاب املقامات املوجودة ا
فانتشرت الصوفية يف مصر بشكل كبري، حىت أن أحد الباحثني يف علم االجتماع 

انة التوجيهات الدينية يف الديين عندما أراد أن يدرس دور الدين يف اتمع املصري، ومك
  .أنشطة اإلنسان اختار التنظيمات الصوفية

 نيوأن هناك سبع...  هرمياًوجييب هو نفسه بأن التنظيمات الصوفية تأخذ شكالً(
 بطريقة رمسية يف مصر، ولكل منها أتباع باملراكز والقرى  مسجالً صوفياًتنظيماً

ة ماليني نسمة، وهم عدد كبري يضم واحملافظات، وتصل تقديرام ما بني ثالثة ومخس
  .)٢()...الراشدين من حيث السن

                                  

 ).٤٦ص (مجاعة أنصار السنة، أمحد طاهر، ) ١(

هـ ١٤٠٩ ذو القعدة، ،١١جملة منرب اإلسالم، مقالة دكتوراه يف الطرق الصوفية، حممد خليفة، عدد ) ٢(
 .بتصرف) ٦٥ص(
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 مقالة حتدث فيها أن رئيس احلكومة أطاح ببدعة  ـرمحه اهللاـ وكتب الوكيل 
  .احململ عندما أفتاه الشيوخ الكبار أن احململ بدعة

  .فجاء شيخ مشايخ الطرق الصوفية وأعضاء جملسه للرئيس حمتجني متوعدين

ولقد شاء اهللا سبحانه أن ينطق احلق من حقيقة (:  ـرمحه اهللاـ وقال الوكيل 
وكان الناس يظنون أم !! هؤالء على ألسنتهم، فاحتجوا باسم مثانية ماليني صويف

م رغبوا من هذا االسم الذي رضيه اهللا ـولكنه!! حيتجون باسم مثانية ماليني مسلم
  .)١()..ومسانا به

دد الصوفية يف مصر مثانية ماليني مسلم،  يذكر أن ع ـرمحه اهللاـ فالشيخ 
  .وهذا عدد كبري يدل بقوة على انتشار الصوفية

وأصبح املتصوفة شرحية كبرية من املسلمني يف مصر وانتشرت يف اتمع املصري 
البدع وحمدثات األمور، وأصبحت الطرق الصوفية رمزا للخرافة واألوهام والشعوذة 

  .وتشويه الدين

 ال متت إىل دين اإلسالم بصلة يظن اجلهال منهم أا تقرم عاالًوارتكب الناس أف
  .إىل اهللا يف حني أا أوقعتهم يف الشرك باهللا

فاعتقدوا يف مشايخ الطرق وأصحاب املقامات واألضرحة أم يكشفون 
الكربات فأخذوا يطلبون منهم كشف الضرر فقدموا هلم القرابني والنذور وطافوا حول 

وا هلم وحلفوا م وال حول وال قوة إال باهللا كيف تعود أفعال اجلاهلية أضرحتهم وذحب
  .األوىل بعد أن عرف الناس توحيد اهللا تعاىل

  

                                  

 .)٨ص (هـ ١٣٧٢ تاريخ ،١، العدد !جملة اهلدي النبوي، مقالة مثانية ماليني، ماذا ؟) ١(
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 من غالة املتصوفة يقول بوحدة الوجود واالحتاد متبعا يف ذلك مشايخ إما رجالً(
  . وغريهم)٤( واحلالج)٣(بن سبعني وا)٢( وابن الفارض)١(املتصوفة كابن عريب

يف مشايخ الطرق يعتقد أم يستجيبون الدعوات ويكشفون   مغالياًالًـوإما رج
 .)٥() حول قبورهم وغري ذلكالكربات متمسحا بأضرحتهم طائفاً

فلقيت هذه احلاالت الشاذة صدى من جمتمع مستعد للخروج من أزمته 
  .ثال هؤالء الدجالنياالجتماعية والعسكرية باالندفاع وراء أم

R 2א���mp���=z{א����� �+�O��P M[&و�������*!���א	���������L�}��!�J��*�*���P�	אF٦E��

���fא��g����K� �

مما سبق يتضح أن مصر كانت ولوقت طويل يف عصر فوضى سياسية تعاقبت فيه 
 كان مستعد أنواع خمتلفة عن احلكم، ومجيعها أميل إىل الطرق الصوفية، وأن اتمع

للخروج من أزماته باالندفاع وراء املبتدعات والتحريفات، خاصة وأن التفكري يف األزهر 
قد جتمد عند كتب الفقه اليت وضعت يف عصور متأخرة وقل الرجوع إىل الكتاب والسنة 

  .االستنباط األحكام
                                  

 .ستأيت ترمجته يف باب الردود) ١(

 .السابق) ٢(

 .السابق) ٣(

 .السابق) ٤(

 ).٦٦ص (مجاعة أنصار السنة، أمحد طاهر، ) ٥(

ام حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي احلنبلي، ولد اإلم:  حممد بن عبد الوهاب هو(٦)
هـ، ونشأ ا، وحفظ القرآن قبل العاشرة من عمره، ودرس على والده، مث حج ١١١٥يف العيينة سنة 

وأخذ عن بعض علماء احلرم الشريف، مث زار املدينة، وأخذ عن بعض علمائها، مث رجع إىل جند وقصد 
 عن بعض علمائها، مث رجع إىل األحساء وأخذ عن بعض علمائها، مث رجع إىل جند، ودعا إىل البصرة، وأخذ

تاريخ : هـ انظر١٢٠٦ سنة ـرمحه اهللاـ تويف . التوحيد اخلالص فنفع اهللا به العباد، وأنقذهم به من الشرك
عة الثانية، ناصر الدين األسد، مطابع الشرق األوسط، الطب. د: حسني بن غنام، حرره وحققه: جند

 ).٧٥ص ،١ج (هـ١٤٠٢
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فقوي نفوذ الصوفية اليت نشرت البدع والشركيات يف تقديس األولياء 
م يف كل أقاليم مصر، حىت علماء األزهر التحق معظمهم بالطرق الصوفيةوخرافا.  

و إىل إحياء اإلسالم ـر يف مصر حركات تدعـولذلك ال يبدو غريبا أن تظه(
  .وىل وتطهريه من الشوائب الكثريةكما كان يف عهوده األ

  لتقبل األفكار اإلصالحية وذلك لقوةومل يكن املناخ الفكري يف مصر مالئماً
نفوذ الطرق الصوفية وما أشاعته من عادات تقديس األولياء وإقامة املوالد هلذه 
 الشخصيات واليت كانت مناسبة الحتفاالت شعبية تستهوي القلوب كما كانت جماالً

  .)١()لنشاط جتاري واسع

رون ما جد على ـل اإلصالح يستنكـر رجال من أهـويف كل عصر كان يظه
  .فسد العقيدةاإلسالم من بدع وضالالت ت

فكانت الدعوة إىل التوحيد وإزالة ما علق بتعاليم اإلسالم من خرافات وحترير 
الفكر وفتح باب االجتهاد، ونشر العلم والعودة إىل كتب األصول وإظهار ما ا من 

  .مبادئ اإلسالم الصحيحة

 كرها كان جيدان منذوهنا ال بد من اإلشارة إىل أن مبادئ الدعوة السلفية وف( 
 الرمحن عبدتاسع عشر تعاطفا وإعجابا من العلماء املصريني؛ فنجد أن المطلع القرن 

 ااجلربيت املؤرخ املصري املعاصر النتشار مبادئ الدعوة يبدي إعجابه ا ويدافع عنه
  .)٢()...وكذلك فعل بعض علماء األزهر

 روح خلاص إال أا مل ختل مناوحركة اإلصالح يف مصر قد كان هلا أسلوا 
وأصبح الدفاع عن الدعوة وأتباعها هو التيار الغالب يف احلياة الفكرية  .الدعوة السلفية

وامتد اجلدل الفكري حول الدعوة السلفية إىل مجيع أحناء  .املصرية بني مؤيد ومعارض
  .البالد واستعمل العنف يف بعض املواقف

                                  

 .  بتصرف)٥٨ص (رؤية عبد الرمحن اجلربيت للحركة السلفية يف مصر، نازك أمحد، ) ١(

 حممد بن عبد الوهاب /ين واالجتماعي يف مصر بدعوة الشيخـجملة الدارة، مقالة تأثر حركة اإلصالح الدي) ٢(
 ).١٠٤ص (، ١٩٨١/هـ١٤٠٢ ،عبد الرمحن، العدد الثاينبن عبد الرمحن . السلفية، د 
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هم أن حركة التأليف ويكفي دليال على احتدام الرتاع بني أتباع الدعوة وخصوم(
بق له مثيل من ـت نشاطا مل يسـادئ الدعوة قد نشطـيف املوضوعات اليت تتناول مب

د ـ حمم /يف طبع مؤلفات الشيخة ـرة شهدت حركة نشطـكال اجلانبني، كما أن القاه
  .هالوهاب وأبنائ بن عبدا

ية واستمر النشاط يف طبع هذه املؤلفات حيث تبنت مجاعة أنصار السنة احملمد
إخراج هذه املطبوعات ونشرها على الناس إميانا منها بأمهية نشر هذه املؤلفات يف إفادة 

  .)١()الناس يف أمور دينهم

وكانت مجاعة أنصار السنة احملمدية مبصر من أبرز الدعوات يف العصر احلديث 
 وسارت على جه يف بث العقيدة الوهاب عبداليت تأثرت بدعوة الشيخ حممد بن 

  .ية ونشر كتب عقيدة السلف الصاحل وحماربة البدعة وإحياء السنةالسلف

 حممد /ع ا الشيخـوة السلفية اليت اضطلـري الدعـور أخرى لتأثـومثة ص( 
 يف اجلماعات اإلسالمية املعاصرة أوىل هذه الصور قيام مجعيات أنصار الوهاب عبدبن ا

  .)٢()اد العامل اإلسالميالسنة بوجه خاص واجلمعيات السلفية بوجه عام يف احت

 جلماعة أنصار السنة احملمدية كان أول  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وانضمام الشيخ
  .الطريق الذي قرر أن يسلكه يف نشر العقيدة السلفية وحماربة الشرك والبدع

يف رفض إطالق اسم الوهابية على مجاعة أنصار :  ـرمحه اهللاـ يقول الوكيل 
 مظهرا إعجابه وتقديره للشيخ الوهاب عبد حممد  /شيخالسنة وعلى من اتبع منهج ال

  . أن اجلماعة على ج دعوته السلفيةومثبتاً

حممد  ( /لـني الشيخ اجلليـسلمن من اهللا م على املـن أجل األئمة الذيـم(
إذ قام هذا الشيخ يدعو ربه على بصرية تستلهم احلق من الكتاب ) الوهاب بن عبدا

لنصر طواغيت الشرك زعموا أن اهذا وأحنق  له النصر والغلب والسنة، حىت كتب اهللا

                                  

 ).١١٢ص (السابق ، العدد جملة الدارة )١(

  ).٧٤ص ( السنة، أمحد الطاهر، أنصارمجاعة ) ٢(
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ومسوا كل من آمن مبا ذكره "  الوهابية" هو  خامساًشيخ اإلسالم يريد أن يصنع مذهباً
  ".وهابيا"الشيخ من الكتاب والسنة 

ويشهد اهللا أن شيخ اإلسالم وإخوانه يربأون من هذه الفرية براءة التوحيد من 
اس يوما إىل نفسه وال إىل مذهب جديد ولكن دعاهم إىل اهللا الشرك فما دعا الن

  .)١()ورسوله

 عن جوانب العقيدة بوصفها متثل ركن وأساس ومن هنا انربى الشيخ مدافعاً
املبىن اإلسالمي، وسخر قلمه للدفاع عن املعاين العقدية اإلسالمية السامية، وعن أئمة 

 من الشوائب بريئا من البدع ناصعا لصاً خاالسلف الذين أوصلوا هذا الدين لنا نقياً
  .كاللنب اخلالص على الفطرة السليمة

 نلهب بسياط احلق ظهور ـ بعون اهللا ـسنظل (:  ـرمحه اهللاـ يقول الوكيل 
 معابد األصنام حىت ختر على سدنتها ـ غري هيابة وال واهنة ـاآلبقني ودم مبعاوله 

 والتذكري مبا هدى اهللا إليه؛ فما لقلب املؤمن ـ بتوفيق اهللا ـولن حيول بيننا  .وعبيدها

�°�±�IIII :أن يرهب يف احلق إال من فطره وال يرغب إال يف رضاه  �̄®�¬�±�°� �̄®�¬�±�°� �̄®�¬�±�°� �̄®�¬
¿�¾�½�¼�»�º�¹�̧ �¶�µ�́ �³�²¿�¾�½�¼�»�º�¹�̧ �¶�µ�́ �³�²¿�¾�½�¼�»�º�¹�̧ �¶�µ�́ �³�²¿�¾�½�¼�»�º�¹�̧ �¶�µ�́ �³�²HHHH)٣())٢(.  

 بذلك وظل طيلة حياته حماربا للبدع والضالالت  ـرمحه اهللاـ ولقد ويف 
  .ومدافعا عن العقيدة اإلسالمية

 وتأليف الكتب وإقامة ، يف كتابة املقاالت والرسائل ـرمحه اهللاـ واجتهد 
الندوات واحملاضرات والدروس العلمية من أجل إيضاح احلق كما جاء يف كتاب اهللا 

 يف ذلك على أهل التصوف حىت كان وبيان باطل من خالفها مشدداً ����وسنة رسوله 
هد الشيخ يف حماربة العدو األول هلم واملعول القوي اهلادم لضالالم وخرافام وج

                                  

 .بتصرف) ٧٦ص (هـ ١٣٧٦تاريخ ، ٢جملة اهلدي النبوي، مقالة ال ندعى وهابيني، العدد ) ١(

  .)١٢٩ آية :التوبةسورة () ٢(
 .بتصرف) ٩ص (تحي عثمان، عبد الرمحن الوكيل وقضايا التصوف، ف) ٣(
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هذه هي "الصوفية كبري يعرفه كل من عاصره من أهل العلم خاصة سفره العظيم 
 مقاالته يف جملة اهلدي النبوي وأيضاً .الذي أفحم فيه أهل الباطل وأسكتهم" الصوفية

ومناظراته ملشايخ وعلماء الصوفية كل جهده هذا سأذكره مفصال يف املبحث اخلاص 
  .العلميةمبؤلفاته وآثاره 

ه يف بعض البدع اليت كانت سائدة يف عصره ما كتبه عن ـومن أمثلة كتابات
  .بدعة املولد

من ذا الذي زعم هلم أن االحتفال مبولد !!  هلذه األمةعجباً(: يقول رمحه اهللا
إما أن يكون االحتفال : إين ألسائل هؤالء العباد بالبدعة وللبدعة! الرسول سنة حسنة؟

  .من الدين أو ليس من الدين: و غري بدعة، أو مبعىن آخرباملولد بدعة أ

هم ال يقولون بأنه بدعة وال أنه ليس من الدين؛ فلم يبقى إال قوهلم إن االحتفال 
  .مبولد الرسول يف أية صورة من الدين أو ليس ببدعة

ا ذا رمينا أصحاب حممد بالقصور وبالتقصري ولو قلنا إن ـوحنن لو قلن
 الرسول دين أو سنة حسنة رمينا القرآن بالقصور، فهو مل يبني لنا ذلك االحتفال مبولد

   :واهللا يقول

����IIII�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j
c�b�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�xc�b�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�xc�b�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�xc�b�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�xHHHH)١(.  

ه ألن السنة مل تأمرنا ـور وإما بإخفاء ما أمر بإبالغـورمينا الرسول إما بالقص
  .)٢()باالحتفال مبولده

  . كل ما يف احتفاالت املولد من مظاهر البدع والشرك ـرمحه اهللاـ مث أوضح 

                                  

 ).٣ آية :املائدةسورة () ١(

 .بتصرف) ٤١ص( هـ،١٣٧٠ تاريخ ،٣جملة اهلدي النبوي ن مقالة بدعة املولد ومظاهرها الوثنية، العدد ) ٢(
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 إال أن تعني على آثام هذه البدعة النكراء )١(وتأىب احلكومات املتعاقبة(: مث يقول
  .)٢()وتصلح من سلطان الوثنية

�	�E���-	�E+�S-~�SM�W� �

ترى هل جند من حكومتنا عونا، ومن علمائنا شد أزر ومن املتعلمني فهما ومن (
 من التقليد األعمى وتصديقا للحق ليس االحتفال وحده بدعة فهناك مئات ن فراراًاملقلدي
  . الوثين عقول املسلمني واعتقادهمالبدع

وقد استعرضنا فيما كتبناه مظاهر االحتفاالت باملولد وكلها أمشاج من اإلمث 
بدعة والوثنية األوىل ودللنا على أن االحتفال باملولد نفسه بدعة سيئة ممقوتة وكل 

  .)٣()ضاللة

 مقالة ناقش فيها بعض العلماء الذين يقولون إن  ـرمحه اهللاـ كما كتب 
  .االحتفال باحململ بدعة حسنة

�IIII�º�¹  :وقبل املناقشة نذكره بقوله تعاىل(:  ـرمحه اهللاـ يقول  �̧¶�º�¹� �̧¶�º�¹� �̧¶�º�¹� �̧¶
Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»HHHH)٤(.  

كتاب اهللا : ا متسكتم ماتركت فيكم أمرين لن تضلوا م: "����وقول رسول اهللا 
  .)٥("وسنة رسوله

  .)٦("وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة: "وقوله

                                  

وكل احلكومات غرقت حىت أذنيها يف تلك الضاللة الوثنية فما برئت من داء ذلك : كتب الشيخ يف اهلامش) ١(
 .العربية السعوديةإال احلكومة 

 ).٤٥ص ( هـ١٣٧٠، تاريخ ٣قالة بدعة املولد ومظاهرها الوثنية، العدد م، جملة اهلدي النبوي )٢(

 ).٤٧ص ( لعدد السابقاجملة اهلدي النبوي، ) ٣(

 ).٥١ آية :النورسورة  ()٤(

 ).٨٩٩ ص،٢ج( ١٥٩٤ رقم ، باب النهي عن القول بالقدر،رواه مالك يف املوطأ) ٥(

 ).٢٠٠ص، ٤ج( ٤٦٠٧ حديث رقم ،باب يف لزوم السنةكتاب السنة ، ل، رواه أبو داود يف حديث طوي) ٦(
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  .)١("من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: "وقوله

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور : "وأذكره بوعيد الرسول ووعده
هم شيئا، ومن دعا إىل ضاللة فإن عليه من اإلمث مثل من تبعه ال ينقص ذلك من أجور

  .)٢("آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

من تلك اآلية القدسية وهذه األحاديث املشرقة نؤمن أن الدين أمر اهللا وأنه اتباع 
  كرب مع الدقة والتحري يف االتباع فليس الدين إذن ابتداعاًأولنصه فيما دق وجل صغر 

  . بالظنون أو إفتاء باهلوىاًأو رمج

الدين ليس رأيا ترتئيه، بل هو أمر تقف عنده وحتتذيه، الدين طاعة واقتداء 
 ولو وكل الدين إىل الرأي واهلوى والعاطفة ملا كان ديناً .برسول رب األرض والسماء

جيعل  يم يف متاهاته اإلنسانية وخالفا ونزاعا وشقاقا  متزقه البشرية، وضالالًبل فرقاً
  .)٣() متنابذةاآلدمية املتآخية املتآلفة شيعا متجافية وأحزاباً

ـ رمحه اهللا ـ تم ـيل واحلجة وخيـم أنه بدعة حسنة بالتفصمث يرد على دعواه
  : ذلك بقوله

 أقول من ذا الذي حد لنا احلدود الشرعية؟ من ذا الذي يفصل لنا يف احلكم (
احلرام واحلق من الباطل والتوحيد من من ذا الذي بني احلالل من ! بني سنة وبدعة؟

  الشرك؟

  .)٤()!إنه اهللا رب العاملني فكيف حنكم بأن االحتفال باحململ سنة حسنة؟

                                  

، ٢ج(٢٥٥٠ حديث رقم ، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، كتاب الصلح،أخرجه البخاري) ١(
 ١٧١٨ حديث رقم ، باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور، كتاب األقضية، ومسلم).٩٥٩ص

 ).١٣٤٣ص، ٣ج(

 حديث رقم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة، كتاب العلم،سلمرواه م) ٢(
 ).٢٠٦٠ص، ٤ج( ٢٤٧٤

 ).٤٣ص ( هـ١٣٧٠ تاريخ ،١جملة اهلدي النبوي، مقالة بدعة احململ مظهر من مظاهر الوثنية، العدد ) ٣(

 ).٤٨ص (، ، املقال السابقجملة اهلدي النبوي )٤(



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ٨٥ 
 

 وما حيدث فيه من أمور شركية )١( عن مولد البدوي ـرمحه اهللاـ كما أنه كتب 
مع أفتنتظرون من قوم يعبدون املوتى ويستعبدهم كهان الصوفية أن يتجاوبوا (: مث قال

العهد اجلديد، عهد احلرية الكاملة واإلخاء العطوف، واملساواة العادلة؟ أتنتظرون منهم 
  .هذا وحنن نقيم هلم يف كل شهر مولدا يعبدون فيه الشيطان

ويقدمون القرابني له وهي الكفر باهللا ونتركهم يف هذه املوالد للكهان يسلبوم 
  .)٢().. رب العاملنيأعز ما ميلك املرء يف دنياه وهو اإلميان باهللا

  :  ـ رمحه اهللا ـويف اخلتام يدعو رئيس اجلمهورية باألخذ على يد أهل البدع يقول

لقد اعتزمت إلغاء ما كان الوثنيون يسمونه مبولد : وأنت يا بطل الثورة ايدة(
الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه فلم ال تأيت على هذه البدع اليت تفتك بعقائد املسلمني 

  !أخالقهم؟و

هنا جيب أن تتوجهوا بالتطهري بل بالتدمري تدمري األصنام وتدمري الطواغيت، 
  .وأخذ عابديها بأمر اهللا وحكمه

وثق يا بطل الثورة أنك بقضائك على هذه البدع الوثنية تستلهم اهللا رضاه 
 وتسترتل عليه يف جهادك عونه ونصره فو اهللا لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به

  .����أوهلا، كتاب اهللا وسنة رسوله 

  .ا العلماء ال عذر لكم بعد اليوموأنتم أيه

ال ابوا وال ترهبوا كما هبتم الطاغية فحللتم له احلرام قولوا هلذا البطل ما حيب 
  .يقالاهللا أن 

  

                                  

 . الباب الثالثستأيت ترمجته يف) ١(

 ).١٢ص (هـ ١٣٧٢تاريخ ، ٢، مقالة مولد العطاب، العدد جملة اهلدي النبوي ) ٢(
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yyyyHHHH)٢())١(.  

لناس وكثرة املخدوعني   هذه بعض البدع اليت خصها الشيخ بالرد لتأثريها على ا         
ا والنتشارها يف العامل اإلسالمي عامة ويف مصر خاصة وغريها كثري جعل اهللا ذلـك يف                

 .موازين حسناته

، وذلك  ـرمحه اهللا تعاىلـ تلك هي أهم عناصر احلالة الدينية يف عصر الشيخ 
  . ـرمحه اهللاـ هو تأثريها يف بناء شخصيته 

ذه احلالة حبسب استطاعته فسوف أعرض له إن وأما جهوده يف حماولة تغيري ه
  .شاء اهللا تعاىل يف البابني الثاين والثالث من هذه الرسالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

 ).٣٣ آية :فُصلَتسورة () ١(

 . بتصرف)١٢ص(هـ ١٣٧٢تاريخ ،  ٢اهلدي النبوي، مقالة مولد العطاب، عدد ) ٢(



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ٨٧ 
 

� �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �

++++ @@@@  
����&��א	����� �

  

'���+����������Wو(�� �
  

�א/�.�� Kא���و+�	*��و$�]&��W'�א�ول

�Kא!-�hPu+��H�5א	1�WYא/�.'�א	%�$# �

��&��א7�E��Wא/�.'�א	%�	'zK� �

��.'�א	 א�א/(�W���Mو��&��و�K 

 



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ٨٨ 
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)١(    א���و+�	*��و$�]&�
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الوهاب الوكيل، كنيته أبو ياسر، ولقبه قراء  الرمحن بن عبد امسه بالكامل عبد
  .جملة اهلدي النبوي ادم الطواغيت نسبة إىل مقاالته طواغيت

�*	�+�W� �

البقلي، مركز الشهداء، منوفية الرمحن الوكيل يف قرية زاوية   عبد /ولد الشيخ
  .م٢٣/٦/١٩١٣هـ املوافق ١٣٣٢يف عام 

�&[�$�W� �

نشأة تعليمية دينية، فقد كان أبناء القرى ـ رمحه اهللا ـ  الوكيل  /نشأ الشيخ
  .يهتمون بتعليم أبنائهم القرآن الكرمي يف الكتاتيب

ن محلة الوهاب الوكيل م  عبد /كان والده الشيخ(مث كان من فضل اهللا عليه أن 
 "املوطأ"الرمحن  كتاب اهللا، وشيخ البلد يف زاوية البقلي، وقد حفظ ابنه الصيب عبد

جبانب القرآن العظيم، وكان هذا من شروط االلتحاق باملعهد األمحدي التابع لألزهر 
  .)٢()بطنطا

                                  

  ).٣٢ص ( مجاعة أنصار السنة، دار أم القرى للطباعة، القاهرة، (١)
 رامي إبراهيم السيد، دار اإلميان، اإلسكندرية، :هذه هي الصوفية، عبد الرمحن الوكيل، اعتىن به وعلق عليه      

  ).٤٢ص (
، ٢ة املدين، ط ـ أمحد محدي إمام، مطبع:ه وضبطهـن الوكيل، راجعـالبهائية تارخيها وعقيدا، عبد الرمح    

  . من املقدمة) ي:ص(
 ).١٨٤ص (، ٢٠٠٦، ١طاهر، مطبعة مجاعة أنصار السنة، ط مجاعة أنصار السنة، أمحد     

 .) ي:ص( أمحد إمام : بقلم، البهائية، عبد الرمحن الوكيل، تصدير الكتاب(٢)
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  .مث بعد أن مت حفظ كتاب اهللا تعاىل تابع تعليمه الديين يف معهد طنطا

 وهو ابن عشر سنني، وقد أثر فيه  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / ماتت والدة الشيخ
  :  كثرية يرثي فيها أمه منها أبياتاً ـرمحه اهللاـ ، وكتب ذلك كثرياً

���#�����+����������אد�8(�����)�א2����Hوא�J�����+��+*�����m&� �
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 يف بيت يهتم بأمور الدين والعلم أكسبه  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /ونشأة الشيخ
  للعلم باحثاًبعد فضل اهللا تعاىل يف سن مبكرة تعلم أمور دينه، واستمراره طيلة حياته حمباً

سلف فكان الداعية السلفي احملب لكتاب اهللا عن احلق حىت فتح اهللا عليه بسلوك طريق ال
  . احملارب ألهل الزيغ والضالل����تعاىل وسنة رسوله حممد 

فقد كان هلذه النشأة الطيبة الفضل بعد اهللا يف ظهور شخصية الداعية والكاتب 
  .الرمحن الوكيل عبد

                                  

 ).٣٨ص ( ديوان الوحي احلزين، عبد الرمحن الوكيل، مطبعة النهضة اإلسكندرية (١)
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  .ن أغلب مشاخيها على طريق الصوفية الوكيل رمحه اهللا يف قرية كا/نشأ الشيخ

 "البدوي" وكان ا وقد كان جوها متصوفاً   (مث تلقى تعليمه األول يف معهد طنطا        

الذي يفد إليه عباد القبور واجلهلة من كل حدب وصوب رجـاء الربكـة وكـشف                
   .)١()الكروب وغري ذلك

ة وأفعاهلم من فعايش أهل التصوف مما جعله يتأثر م ويشاركهم عبادام املبتدع
وتعال معي أذكرك : ( ـ رمحه اهللا ـالطواف حول األضرحة والتضرع عندها يقول

بأنين كنت أطوف حول صنم البدوي حىت إذا مثلت أمام الكوة الصغرية يف وثنه 
النحاسي الرباق، أنفذت فيها يدي يف رعشة التقديس حىت أملس ستر القرب، مث أبسط 

  .)٢(.)..ي، رجاء أن أكون ميسر الرزقيدي يف جييب مث أمسح ا وجه

 أنه طاف حول ضريح عبد العال ااور لضريح  ـرمحه اهللاـ كما يذكر 
 خرافة شيخه يف معهد طنطا عندما أقسم هلم أن ذا القرب البدوي خاشع الطرف مصدقاً

  .����شعرة رسول اهللا 

الختبار ان يهب طلبة املعهد عند توزيع أسئلة اـ كيف ك ـرمحه اهللاـ ويصف 
اء يا سيد وكيف كانوا يطيلون النداء ويرفعون أصوام لتصل ضراعام إىل ـبالدع

  .حيث جثمت على األرض جيفة من دعوه

 كيف كان ميوج اجلامع األمحدي الكبري بأعداد هائلة من  ـرمحه اهللاـ ويذكر 
  .النساء والرجال واألطفال وردوا إىل هذا الصنم من كل فج عميق

                                  

 ).١٨٨ص( مجاعة أنصار السنة، أمحد الطاهر، (١)

 . بتصرف)٥٠ص (الوكيل، عبد الرمحن فية،  هذه هي الصو(٢)
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  .)١()وال تسأم من ذكريايت فإا عربة ضحية وعظة مأساة ( ـه اهللارمحـ ويقول 

 باملعهد الديين بطنطا جعله  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وذا يكون التحاق الشيخ
يعيش تسع سنوات يف أحضان مجاعات من الصوفية واملوالدية ويتأثر م حىت حصل على 

عاىل له أن يلتحق بكلية أصول الدين  ت ـرمحة اهللاـ الشهادة األزهرية منه مث شاءت 
ورغم حتذير بعض ) رأي ابن تيمية يف ابن عريب(باألزهر ووقعت يده على كتاب بعنوان 

رأه ويف ذلك دليل ـ الوكيل ق/شيوخه له من قراءة مثل هذه الكتب إال أن الشيخ
ره  مل يكن على يقني من صحة الفكر الصويف، وأنه كان يساو ـرمحه اهللاـ ى أنه ـعل

الشك وختاجله الريبة والظنون، وهذا يرجع بعد فضل اهللا تعاىل لكونه من أسرة متدينة 
 للفكر الصويف رغم بقائه هذا الوقت بينهم يف رة مما جعله مل يكن مطمئناًـوعلى الفط

  .سن حرجة ويف مرحلة تعليمية مهمة

واطمأن إليه   ـرمحه اهللاـ  )٢(وبعد قراءة هذا الكتاب سكن قلبه لرأي ابن تيمية
  .فكان أن فتح اهللا عليه وأكرمه فاعتنق مذهب السلف

الرمحن الوكيل وتلقى تعليمه األول يف أحضان املتصوفة رغم   عبد /نشأ الشيخ(
ر، استمر على تلك ـك وخياجله من ريب يف صحة هذا الفكـما كان يساوره من ش

فة، وقد وقعت يده على احلال إىل أن التحق بكلية أصول الدين شعبة التوحيد والفلس
جعله يسكن إىل ابن تيمية وقد كان يرهب ) رأي ابن تيمية يف ابن عريب(كتاب بعنوان 

مطالعتها لتحذير بعض شيوخه له من قراءا وقد كان مبثابة نقطة حتول له إىل منهج 
  .)٣()السلف

                                  

  ).٥٠ص( ، مرجع سابقالوكيلعبد الرمحن هذه هي الصوفية،  (١)

أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم املشهور بابن تيمية ، شيخ اإلسالم ، واإلمام :  ابن تيمية هو(٢)
  .العلم املشهور 

  .هـ ٧٢٨، تويف سنة "النبوات " ، و" منهاج السنة " ، و " قل النتعارض العقل و" كتاب :      من مؤلفاته
  ) .٨٠، ص٦ج(، وشذرات الذهب ) ٣٨٧، ص ٢ج(     ذيل طبقت احلنابلة البن رجب 

 ).١٨٥ص ( مجاعة أنصار السنة احملمدية، أمحد الطاهر، (٣)
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 ، والتحق ـرمحه اهللاـ  )١( حامد الفقي / الوكيل على الشيخ /مث تعرف الشيخ
  .جبماعة أنصار السنة احملمدية

 قد حما عن نفسه آثار التصوف مجيعها واعتنق  ـرمحه اهللاـ وبذلك يكون 
عرف رمحه اهللا عقيدة (مذهب السلف احلق وتعرف على عقيدة التوحيد اخلالصة 

 ، وحممد بن عبد)٢(التوحيد اخلالصة من اطالعه الواسع على كتب ابن تيمية وابن القيم
ن ومن ـدا من دعاا الغيوريـة القدامى، وغـمن دعاة السلفي م،ـوغريه الوهاب

  .)٣()روادها املتحمسني

مث درس كتب التصوف قدميها وحديثها فعرف عقائدهم وأفكارهم واجتاهام 
  .وأصبح يكتب ضد الصوفية ويظهر للناس خمازي الصوفية واملوالدية

شاب مسلم أغوى صباه هذا رجاء : ( عن حاله مع التصوف ـرمحه اهللاـ يقول 
الغرير سحر الصوفية فجرعته زعافها حيسبه مخر اجلنة تدهق كؤوسها املالئكة وغسلينها 

 ترويه به احلور النواعم، مث أشرقت على روحه املظلم أشعة اهلدى من كتاب خياله رحيقاً

                                  

 نكلي العنب   ولد يف  من علماء الدين  ). م١٩٥٩ ـ ١٨٩٠) (هـ١٣٧٨ ـ ١٣٠٩(حممد حامد الفقي     (١)
، ونال شهادة العالية، وأسـس      باألزهر قرى مديرية البحرية مبصر، فحفظ القرآن الكرمي، مث التحق           إحدى

ب ـعمر بن رضا بن حممد راغ     : تأليـفمعجم املؤلفني   . له مؤلفات عديـدة    مجاعة أنصار السنة احملمدية     
،  بريوت، دار إحياء التـراث العـريب       ،  مكتبة املثىن ) هـ١٤٠٨: املتوىف (يبن عبد الغين كحالة الدمشق    ا

 .)١٧٢، ص٩ج( بريوت
حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمـشقي، مشس الدين، أبو عبـد اهللا، الشهري بابن :  ابن القيم هو(٢)

شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهذب كتبه، ونشر علمه، : وأخذ عن، هـ٦٩١قيـم اجلوزية، ولد بدمشق سنة
وبرع يف املذهب، وتفنن يف علوم اإلسالم و كان ذا عبادة، : ندي وابن أيب الفتحصفي الدين اهل: وعن

: من تصانيفة، هـ٧٥١ ر رجب يف سنةـوجد، وطول صالة، وهلج بالذكر، وتويف بدمشق ثالث عش
  يف أعيان املائة، الدرر الكامنة:ينظر. ، وغريها"مدارج السالكني"، و"ادـزاد املع"، و"الم املوقعنيـإع"

عبد املعيد ضان ، جملس دائرة املعارف : الثامنة ، احلافظ شهاب الدين أمحـد ابن علي العسقالين ، ت
  .)٢٤٣ص/٣ج (م ، حيدر آباد١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢العثمانية ، 

 ).٢٣ص(هـ، شخصيات جمددة، سعد صادق، ١٣٩٧ جملة اهلدي النبوي، عدد ذو احلجة (٣)
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اهللا فنظر فماذا رأى؟ رأى ماضيه الصويف شيطان كفر مارد يغتال إميانه، وشرك يعصف 
  .)١()بالرمق الشاحب من توحيده فيا حر قلباه

فكان إلغواء الصوفية له يف شبابه واغتياهلا إلميانه وإيقاعه يف الشرك األثر الكبري 
يف تسخري قلمه ولسانه وعلمه وفكره يف خدمة توحيد اهللا احلق وإعالئه ويف القضاء على 

  .الشرك وإفحام باطله

صوف واعتناق مذهب السلف اخلري  عن الت ـرمحه اهللاـ فكان يف رجوعه 
 مث ألبناء اإلسالم يف كل مكان فجزاه اهللا خري اجلزاء على حرصه يف تنبيه الكثري له أوالً

  .إخوانه املسلمني من أن يقعوا يف شر قد وقع فيه وجترع حرارة األمل واحلسرة منه

 مث هداين اهللا سواء سبيله وسلكت يب رعايته مسلك: ( ـرمحه اهللاـ يقول 
تطلعت نفسي إىل املاضي الوثين، وهي ب حسرة ! التوحيد واإلميان فماذا حدث بعد؟

 )٢( تطلع الناجي من السعري ما زالت يف أتونهـحزينة املأساة، ومخيل وأفراح معطرة 
  ..املتأجج ضحايا تعسة منكودة جنت عليه الصوفية ما جنت علي

 عقيدة، وضاللة فكر، وذلة ّتطلعت إىل الريف الوديع جتعل منه الصوفية فساد
  .ومهانة يف األخالق

 حىت الكثري من ـوتطلعت إىل املدينة يعبث يف أرجائها الصوفية، فتحيل أهلها 
  . عبيد قبورـاملثقفني منهم 

تطلعت إىل هؤالء وأولئك، وذكرت ما كابدته، فصرخت موجعاً من هول 
  .)٣()الفاجعة أحاول إنقاذ الضحايا التعسة

                                  

 ).٦٠ص (  ، مرجع سابقل الوكي عبد الرمحن هذه هي الصوفية،(١)

 .)١٥٥ص ،٣٤ج( تاج العروس .املوقد:  توناأل (٢)

 .  بتصرف)٥٣ص ( مرجع سابق  هذه هي الصوفية،(٣)
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إن احلديث عن الصفات اخللقية لعلمائنا ودعاتنا املتبعني لكتاب اهللا وسنة رسوله 
 م ليسعد قلب كل مسلم حيث يراهم على الصفات اخللقية احلسنة، ويلمس فيه����

االقتداء مبن سبقهم من علماء السلف األوائل، ويلحظ متثلهم للصفات اليت أحبها اهللا 
  .����رمي تعاىل ورسوله الك

 عندما مسعت الثناء على وأقول ذلك يف مقدمة هذا املبحث ألين سعدت كثرياً
  . من الرجال الذين عرفوه يف بالده مصر ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /أخالق الشيخ

وقرأت ما كتبه العلماء يف الثناء عليه ليس فقط يف ميادين العلم واملعرفة، ولكن 
  .ات أخالقية حسنة فيما أكرمه اهللا تعاىل من صفأيضاً

ربى ـت مع ابنته الكـ، وجلس ـرمحه اهللاـ وألين أيضا عندما وصلت بيته 
وحفيدته وزوجة ابنه ياسر رمحه اهللا رأيت احلشمة والوقار وحسن التأدب واألخالق مما 

 وأحسبهم كذلك ـ حيث وجدم  ـرمحه اهللاـ رم أسرته به ـجعلين أشعر بأن اهللا أك
  . على التزام وخريـ

 على متسكهم مبا أوجب اهللا وحدثتين ابنته الكربى كيف كان الوكيل حريصاً
تعاىل عليهم والتزامهم باحلجاب الشرعي وأنه محاهم بعد اهللا من األمور الشركية 

  .والبدعية
 ألهله وأب عطوف حكيم يف التعامل  رحيماً حمباًه أنه كان زوجاًـوأخربتين ابنت

  .مع أبنائه
 من العاملني يف نشر عقيدة  ـرمحه اهللاـ ه أن كان ابنه ياسر وكان من مثار تربيت

  . أحد دعاة مجاعة أنصار السنة احملمدية ـرمحه اهللاـ التوحيد واملدافعني عنها فقد كان 
فهذه من أوىل صفات الشيخ اخللقية وأمهها وهي أن ابتدأ بأهله وعلم أبناءه 

  .����وأنشأهم على ما حيب اهللا تعاىل ورسوله 
 أنه كان جم  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /هم الصفات اليت وصف ا الشيخومن أ

 يف التواضع كثري احلياء عفيف اللسان حسن الس حلو احلديث طلق احمليا حكيماً
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د حقائق الدعوة اإلسالمية ـال اخلالفات اليت ال تفيـ عن جمالردود والفتاوى، مبتعداً
  .وال تقدح يف العقيدة

ة التوفيق واإلصالح، وتقريب وجهات النظر، والشجاعة يف وقد أتاه اهللا ملك
  .قول احلق وال تأخذه يف اهللا لومة الئم، والعدل واإلنصاف حىت مع خصومه

دعوة " يف مقدمة كتاب الوكيل  ـرمحه اهللاـ سيد رزق الطويل / قال الشيخ 
 الثانوية الرمحن وحنن نطلب العلم يف األزهر يف املرحلة عبد / عرفت الشيخ": (احلق

 إلينا إذ متيز من بني إخوانه بأنه موطأ األكناف، يألف ويؤلف، لقد كان يف فكان حمبباً
  .)١()أخالقه نسيج وحده، مسو يف اخللق، وعفة يف اللسان، طلق احمليا، منبسط األسارير

/  أحد تالميذ الشيخ يف مقال كتبه عن الشيخ )٢( سعد صادق /وقال األستاذ
وكانت عالقته بالناس تتسم باألدب والتواضع؛ إذ اشتهر : ( ـرمحه اهللاـ الوكيل 

بابتسامته املرحة، ودعابته الربيئة، وحكمته يف ردوده وفتاواه، وحماوالته إاء أي 
خالفات فرعية تقع بني إخوانه فكانت لديه هذه امللكة العظيمة ملكة التوفيق واإلصالح 

رى أا مضيعة للوقت ـاخلالفات اليت يوتقريب وجهات النظر، وكان يبتعد عن جمال 
  .)٣()وال تفيد حقائق الدعوة اإلسالمية، وال تقدح يف عقيدة املؤمن 

أنوه مبا خصه اهللا به من (: ـرمحه اهللا ـ  )٤( أبو الوفاء درويش/وقال عنه الشيخ
  .)٥()شجاعة يف احلق نادرة، وصراحة يعز مناهلا يف أيامنا احلاضرة 

                                  
 . بتصرف) ٣٥ص (هـ ١٤٠٣ دار اللواء، ٥ دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل، ط(١)

كيل مدير جملة اهلدي األديب سعد صادق، ماجستري يف األدب العريب، وهو من تالميذ الشيخ الو:  هو(٢)
 .النبوي اجلالية، اليت تصدرها مجاعة دعوة احلق اإلسالمية

مالمح : "م، مقالة٩/٣/١٩٩٢  ـهـ١٤١٢ جريدة أخبار اليوم املصرية، العدد اخلامس من رمضان عام (٣)
 ." شخصية

ز رجال مجاعة من أبر. م مبدينة سوهاج١٨٩٣ /هـ١٣١٠أبو الوفاء حممد درويش أبو طالب،ولد عام :  هو(٤)
أنصار السنة احملمدية، وكان يلقب حبرب الصعيد، صاحب كتاب صيحة احلق، من أقدم وأبرز كتاب جملة 

  .م يف مدينة سوهاج عن عمر يناهز السبعني عاما١٩٦٣ً /هـ١٣٨٢تويف سنة . اهلدي النبوي
 ).٣٩ص (هـ، ١٤١٦ ذو احلجة ،١٢جملة التوحيد العدد : انظر      

 ).٨ص (هـ ٢٠٠١ ،١ بشر، فتحي عثمان، دار أم القرى، القاهرة، ط  سيد اخللق(٥)
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:  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /ل احلق أذكر هذا القول للشيخوحول شجاعته يف قو
أعرف أن هذا النضال يثري علي بغي أحقادهم، ويقف يب على شفا خطر، غري أين أومن (

 يل يف الدنيا خري من أن يكون  عدواًألن يكون الناس مجيعاً: (ذه احلكمة الرائعة املؤمنة
 §§§§ ¦¦¦¦IIII : يلآلية الكرمية مناراًوأجعل من هذه ا) اهللا وحده خصمي يوم القيامة
¨̈̈̈ ©©©© ªªªª «««« ¬¬¬¬ ®®®® ̄¯̄̄ °°°° ±±±± ²²²² ³³³³ ´́́́ µµµµ ¶¶¶¶ 
¸̧̧̧ ¹¹¹¹ ºººº »»»» ¼¼¼¼HHHH )هذا وعد اهللا لرسله، ووعده ألتباع رسله، ولن  )١

ة وأدميت، أو إال إذا دمت أنا ـ إال إذا أصميت الصوفيـ وحسيب اهللا ـأضع القلم 
  .)٢()أو قضيت، فلن ختشى صولة احلق سورة الباطل

 الوكيل  /لعل البعض اآلن إذا قرأ ما كتبه الشيخ: (عثمان فتحي  /ويقول الشيخ
، ومل يدر خبلده أن  وميسوراًعن بعض الفرق املبتدعة ظن أن مثل هذا األمر كان سهالً

 ما له من صاحبه حني كتب ذلك، كان قد ركب يومئذ جلة ما هلا من قرار، وخاض حبراً
 كتب هذا الكالم، وكيف كان سواحل، ولكي نعرف شجاعة املوقف، علينا أن ننظر مىت

وإذا كانت الكلمة عندما تقال يف زمن معني ... اجلو الفكري احمليط بالناس ذلك الوقت
 قد تكون لو قيلت يف بيئة  عن شجاعة القلم وعن صدق صاحبه فإنه أيضاًتعد تعبرياً

  .)٣()معينة تعترب قمة الشجاعة للقلم ولصاحبه

 /عرفت الشيخ: ( يف خطاب مكتوب)٤(الطويل عبد القادر رزق / ويقول األستاذ
 وهو اللغوي الباحث ـ الوكيل املتواضع، واحلافظ للمعروف، أذكر أنه حتدث معترفاً

IIII�[�Z�Y�X�W�[�Z�Y�X�W�[�Z�Y�X�W�[�Z�Y�X�W :اليت جاءت يف قوله تعاىل) مزجاة( بأن كلمة ـاملدقق 

                                  

  ).١١٠ آية:يوسفسورة () ١(
 . بتصرف يسري) ٢٢٧ص ( هذه هي الصوفية، الوكيل، (٢)

 بتصرف )١٠ص( عبد الرمحن الوكيل وقضايا التصوف، فتحي عثمان، دار السنة احملمدية للطباعة، القاهرة، (٣)
 . يسري

. وة احلق اإلسالمية، ورئيس حترير جملة اهلدي النبوي احلالية، أستاذ متفرغ جبامعة األزهر رئيس مجاعة دع(٤)
 / بإعطائي خطاب كتب فيه معلومات عن الشيختشرفت بلقائه مبركز مجاعة دعوة احلق وتفضل مشكوراً

 . الوكيل
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m�l�km�l�km�l�km�l�kHHHH )مؤذن قد غاب عنه معناها الدقيق وأن األخ صابر  )١

وها : ()٢(اجلماعة هو الذي أومأ إليه مبعناها حيث قال يف تكرمي الشيخ صادق عرنوس
نذا أرد إليك بضاعتك مزجاة أريد تكرميه فأومأ صابر يف أذين يا شيخ مزجاة ال تناسب آ

  .)٣()مقام تكرميه ألن معناها رديئة فأنا تعلمت من صابر 
احية اخللقية فيه من أمجل فضائله األخرى ولعل الن: (الرمحن ويقول تلميذه جنايت عبد

  .)٤()كالصدق والوفاء واالبتعاد عن احملاباة ولو من باب ااملة 
 كان شديد احلرص على أبناء املسلمني  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /كما أن الشيخ

  .فكان يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر يف كل ما كان يف حاجة إىل بيان
الح عقيدة املسلمني ودفع كل ما يقدح فيها بكل ما آتاه اهللا ـ إص يفوكان جمتهداً

  .من قدرة
 يف كتاباته شدة أمله وحسرته وتوجعه على الذين احنرفوا خلف بدعة ويظهر واضحاً

  .أو ضاللة جبهالة خاصة يف العقيدة
 شركية وبدعية دخيلة على  يف كتاباته شدة بغضه ملن تزعم أموراًكما يظهر أيضاً

  .ء اإلسالمأبنا
 ����أي يالحظ وبشدة يف كتابات الشيخ الوالء ملن اتبع كتاب اهللا وسنة رسوله 

  .���� هللا ولرسوله والرباء ممن كان عدواً
وأثابه على كل خري قدمه لإلسالم ـ رمحة واسعة ـ  الوكيل /رحم اهللا الشيخ

  .واملسلمني
                                  

 ).٨٨ آية:يوسفسورة () ١(

  .ير جملة اهلدي النبوي فترة من الزمن، مدوكيل مجاعة أنصار السنة احملمدية سابقاً:  هو(٢)
 ).٢٩١ص (انظر أنصار السنة، أمحد طاهر،      

 رسائل مكتوبة من رئيس عام مجاعة دعوة احلق اإلسالمية ورئيس حترير جملة اهلدي النبوي بعثتها مجاعة (٣)
 . أنصار السنة

  ).٤٤ص(هـ ١٣٨١ن، العدد العاشر، تاريخ جملة اهلدي النبوي، مقالة النداء الثاين، كتبها جنايت عبد الرمح (٤)
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حياة حافلة باجلهاد يف سبيل اهللا، فقد جاهـد يف          الرمحن الوكيل     عبد  /عاش الشيخ 
الدعوة إىل التوحيد احلق، وجاهد يف حماربة أهل الشرك والـضالل، وإفحـام باطلـهم          

  .وإظهاره للمسلمني

 للتدريس يف مكة املكرمة  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /اهللا تعاىل أن يطلب الشيخ مث شاء
  . وحده ال شريك لهيف مهبط الوحي حيث بدأت الدعوة لعبادة اهللا

طلب رمحه اهللا ليعمل مدرسا للعقيدة جبامعة أم القرى بقسم الدراسات العليا يف عام 
  .م١٩٦٩

 مجادى األوىل من عام ٢٢ويف جوار البلد األمني غالبه املرض إىل أن تويف يف 
  .م، ودفن رمحه اهللا مبقابر املعالة باحلجون١٩٧١ املوافق /هـ١٣٩٠

، خياط  اهللا  عبد/اسر وممن حضر جنازته وصلى عليه الشيخوكان يرافقه ابنه ي(
  . املصريان وبعض العلماء)١( العشماوي/ والشيخ، األودن/والشيخ

 واألخرية هي االبنة )٢( "حممد ياسر"ابنه كربى، واألوسط : وقد ترك ثالثة أوالد
  .)٣()الصغرى، وكلهم متزوجون، ويعيشون حبلوان مبرتله الذي أقام به 

 ومات يف أرض اجلهاد األول،  حياته جماهداً ـرمحه اهللاـ الوكيل / لشيخ قضى ا
ة ـ للعقيدة يف جامعاذاًـ وأستات معلماًـ هلا، ومة للعقيدة ومعلماًـوقضى حياته داعي

  .أم القرى

                                  

 . بإدارة التربية الدينية مبنطقة مكة املكرمة،العشماوي أمحد بن سليمان:  هو(١)

 .  تويف ابنه ياسر منذ مخس سنوات(٢)

 ).٣٤ص (هـ ١٤١٥ ،ترمجة الشيخ فتحي عثمان له يف جملة التوحيد، عدد مجادى األول : انظر(٣)
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الرمحن بقلمه وصوته،   عبد /لقد غاب عنا الشيخ: (يقول تلميذه سعد صادق
 يف ـ إليه، ويف وقت قل فيه أمثاله من الذين يدافعون والدعوة اإلسالمية يف حاجة ملحة

 عن حقائق اإلسالم، ويكافحون يف سبيل أن تسود مبادئ ـإخالص وحرارة وجرأة 
  .)١() وغفر له، وأحلقنا وإياه بالصاحلني من عباده  ـرمحه اهللاـ   ،الدين حياة املسلمني

 فرصة قلما  ـمحه اهللارـ إن شيخنا : ( عبد القادر رزق الطويل/ويقول األستاذ
  .تتكرر موهبتها، وإن أنصار السنة قد خسرت بفقده فرصة مل ولن تعوض

    .)٢() علياً رمحة واسعة وأن جيعل له مكان صدٍق ـيرمحه اهللاـ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

 ).٦ص(م ١٩٨٨ /هـ١٤١٨، ٦اطل، سعد صادق، دار السنة احملمدية، القاهرة، ط صراع بني احلق والب(١)

 ورئيس حترير جملة اهلدي النبوي، بعثتها مجاعة أنصار ، رسائل مكتوبة من رئيس مجاعة دعوة احلق اإلسالمية(٢)
 . السنة
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 نشأة تعليمية دينية؛ فقد حفظ  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /كانت نشأة الشيخ
  .تاب قريته وحفظه والده املوطأ ليلتحق باملعهد األزهريالقرآن الكرمي يف ك

ابتدائي، ثانوي، عايل، : مث التحق بالتعليم األزهري يف مجيع مراحله التعليمية
  : وكانت دراسته يف عهد التعليم األزهري احلديث الذي كان على أربعة مراحل هي

الفقه : علوم دينية: لي ابتدائي، ومدته أربع سنوات، ويدرس فيها من املواد ما ي– ١
  .والتوحيد والسرية النبوية، وسرية كبار الصحابة، وجتويد القرآن الكرمي

  .اإلنشاء، النحو، الصرف، اإلمالء، املطالعة، احملفوظات: علوم اللغة العربية

  .التاريخ، اجلغرافيا، الرياضيات، تدبري الصحة، الرسم، اخلط: علوم أخرى

ت، ومينح من شهادة واحدة هي شهادة إمتام الدراسة ومدته مخس سنوا:  ثانوي– ٢
  : الثانوية، ويدرس فيها من املواد ما يلي

  .الفقه، التفسري، احلديث متنا ومصطلحا، التوحيد: علوم دينية

النحو، الصرف، البالغة، البيان، واملعاين والبديع، اإلنشاء، : علوم اللغة العربية
  .لعة واحملفوظاتأدب اللغة، العروض والقافية، املطا

  .)١(املنطق وأدب البحث، الطبيعة، الكيمياء، علم احلياة، اجلغرافيا: علوم أخرى

 يف املعهد الديين  ـرمحه اهللاـ وهذه املرحلتني االبتدائية والثانوية درسها الشيخ 
  .األزهري يف طنطا

                                  

 . )١٨٥ص، ٢ج( األزهر يف ألف عام، حممد عبد املنعم خفاجي (١)
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التحق باملعهد الديين يف طنطا ليعيش يف رحابه تسع سنوات تلقى خالهلا علوم (
  .)١()إلسالم واللسان العريب، وحصل على الشهادة الثانوية األزهريةا

ه ـات عالية أهلتـ على درج ـرمحه اهللاـ ة حتصل ـويف مرحلة دراسته الثانوي
  .لاللتحاق باألزهر

الوكيل على يد بعض الصوفية مما جعله يتأثر / ولكن يف هذه الفترة درس الشيخ 
  .ل صوفية حىت الطواف على األضرحةم حينا وميارس معهم عبادات وأفعا

 واملرحلة الثالثة يف التعليم األزهري هي التعليم العايل، ومدته أربع سنوات، – ٣
ة، كلية ـة، كلية اللغة العربيـة الشريعـكلي: ات هيـم إىل ثالث كليـوينقس

  .أصول الدين

هادة الشهادة العالية ومدا أربع سنوات، والش: ومتنح هذه الكليات الثالث
العاملية مع درجة أستاذ وهي أرفع درجات األزهر العلمية، ومدة الدراسة ا ال تقل عن 

  .ست سنوات بعد انتهاء دراسة الكلية، وكان طلبتها خيتارون من أوائل املتخرجني

 من أوائل املتخرجني مما أهله لاللتحاق  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وقد كان الشيخ
  . على اإلجازة العالية بتفوقبكلية أصول الدين، وحصل

التوحيد، التفسري، احلديث متنا : والعلوم اليت تدرس للحصول عليها هي(
ومصطلحا ورجاال، املنطق وأدب احلديث، األخالق، الفلسفة، األصول، التاريخ 

  .)٢( )"اإلجنليزية أو الفرنسية"اإلسالمي، علم النفس، لغة أجنبية، 

التعليمية الدينية يف كلية أصول الدين بعيدة عن وجيب اإلشارة إىل أن املناهج 
  .منهج أهل السنة واجلماعة فالعقيدة والتوحيد تدرسان من كتب املتكلمني

يف مواصلة الدراسات العليا وهي املرحلة الرابعة ـ رمحه اهللا ـ مث رغب الوكيل 
  .واألخرية يف التعليم األزهري

                                  

  ).١/ص أ( السيد رزق الطويل، :احلق، بقلم مقدمة كتاب دعوة (١)

 ).١٨٧ص، ٢ج( األزهر يف ألف عام، حممد خفاجي، (٢)
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ه إال القليل لدخول االمتحان غلبه املرض  ومل يتبق ل كبرياًوبعد أن قطع فيها وقتاً
ومل يتمكن من دخول االمتحان، وقد أقعده مرضه مدة طويلة، مل يكد يشفى منه حىت 

  .كانت هذه الدراسات العليا قد توقفت
ه بعد ظهر يوم مجعة ـحدثين فضيلت( :ادر رزق الطويلـ عبد الق/يقول األستاذ

ة أصول الدين، التحق بالدراسات العليا يف مسجد اهلدارة أنه بعد أن خترج من كلي
ليحصل على درجة العاملية من درجة أستاذ يف الفلسفة اإلسالمية وكانت أعلى درجة 

  .ة يف األزهرميعل
 حممد البهي يرمحه اهللا أن يكون موضوع /واتفق مع مشرفه على البحث الدكتور

 بعيد أصيب سة شوطاً ولكن بعد تقدمه يف الدرا"دخيلة التصوف على اإلسالم"دراسته 
  .مبرض أقعده عن البحث

ب يتخصص يف الفلسفة ـب متعدد املواهـل عامل أديـل رجـ الوكي/والشيخ
  .)١()اإلسالمية، وحيصل مبؤلفاته فيها على درجة من العلم توازي الدكتوراه 

 من احلصول على درجة العاملية بسبب املرض  ـرمحه اهللاـ وعندما مل يتمكن 
جة العاملية وإجازة التدريس، وهي إحدى األقسام التابعة لكلية أصول الدين تقدم لنيل در

  .وحصل على هذه الدرجة، مث عني مدرسا للدين واللغة العربية يف وزارة التربية والتعليم
 ظل يتنقل يف مراحل التعليم  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وهكذا نرى أن الشيخ

  .ريةاملختلفة يف األزهر وحتصل على علوم كث
وقد مكنته دراسته الفلسفية من الوقوف على دراسة مجيع املدارس واملذاهب (

  .)٢()الكالمية، والعقائد املختلفة هلذه املدارس 
مث جاءت مرحلة تعليمية ذاتية من مراحل تلقي التعليم عند الوكيل رمحه اهللا وقد 

  .وفاتهكانت أثناء دراسته بكلية أصول الدين باألزهر، واستمرت معه حىت 

                                  

عبد القادر الطويل، رئيس مجاعة دعوة احلق، ورئيس . د.  أ:رسالة بعثت من قبل مجاعة أنصار السنة بقلم (١)
 . حترير جملة اهلدي النبوي، أستاذ غري متفرغ جبامعة األزهر

 .هـ١٤١٢/  رمضان ،٥خبار املصرية، مقالة مالمح شخصية بقلم سعد صادق، عدد جريدة األ (٢)
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راءة كتب السلف، بعد أن فتح اهللا قلبه للطريق ـوهي الفترة اليت بدأ فيها بق
فتابع قراءة كتب السلف ) رأي ابن تيمية يف ابن عريب(احلق بأن يسر له قراءة كتاب 

الوهاب   حممد بن عبد / ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ادد /مثل كتب الشيخ
  .مجيعاًـ رمحهم اهللا ـ 

 تابع جلهة تعليمية  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وهذه املرحلة التعليمية مل يكن الشيخ
ومل تكن بدافع من األهل أو الشيوخ، إمنا كانت فتح من اهللا تعاىل، وهداية لتلميذ تلقى 
أول تعليمه على يد بعض أهل التصوف، مث تابع الدراسة من كتب أهل الكالم وكان يف 

  .���� وهداه الطريق الذي ارتضاه اهللا ورسوله حرية وشك فأكرمه اهللا
ويف هذه املرحلة عرف املذهب احلق ورجع عن التصوف بعد أن فهم عقيدة 

ة واجلوانب ـة الفرق الكالميـ حقيق ـرمحه اهللاـ ف الصاحل، كما عرف ـالسل
  .الباطلة فيها

  .مه وتعلم منهحممد حامد الفقي رمحه اهللا والز/مث يسر اهللا تعاىل له االلتقاء بالشيخ
 يف هذه املدرسة السلفية اليت وجد فيها ما يطمئن إليه القلب  ـرمحه اهللاـ وواصل 

  . للعقيدة وداعية هلا بقية عمره رمحه اهللاوالعقل، حىت كان أستاذاً
املدرسة "الرمحن يف مدرسة ميكن أن نصطلح على تسميتها ب   عبد /نشأ الشيخ(
ه يف العقيدة، وما يتفرع عنها ـلسلف الصاحل وتابعتارت على ج اـألا س" السلفية 
  .من أمور

 حامد الفقي حيث الزمه )١(وكانت نشأته يف هذه املدرسة بعد لقائه بالشيخ
  .)٢()مالزمة تلميذ ألستاذه 

وبعد لقائه هذا مبؤسس مجاعة أنصار السنة احملمدية انضم الوكيل للجماعة وكان 
  .من أبرز أعضائها ورئيسها الثاين

                                  

 وقرأ كتبهم قبل أن يلتقي ،قد رجع عن الصوفية ملذهب السلف ـرمحه اهللا ـ  الوكيل  /كان الشيخ (١)
 .بالفقي مما جعل الفقي يعجب بفكره ويقربه منه

 .هـ١٤١٢مس، عدد اخلاالجريدة األخبار املصرية، مقالة مالمح شخصية،  (٢)
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زهري بطنطا، أل يف املعهد ا ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /كان أول تعليم تلقاه الشيخ
وكان الطالب الدارسون يف املعاهد التابعة لألزهر يتحصلون على معرفة الكثري من 

  .العلوم اليت كان يتميز ا طلبة األزهر عن غريهم
  .جهة تعليمية ليس يف مصر فقط بل يف العامل اإلسالميفقد كان أكرب 

ولكن يف الفترة الثانوية اليت قضى فيها الوكيل تسع سنوات وهي فترة غري 
قصرية تتلمذ على يد بعض شيوخ الصوفية، فقد كان املعهد يف مدينة طنطا اليت كانت 

  .جممعا للصوفية، وا ضريح البدوي
كثري من كتاباته إىل أثرهم على حياته وكان  الوكيل يف ال /وقد أشار الشيخ

يسترجع ذلك بأمل وحسرة غري أن املتتبع الهتمامات الشيخ رمحه اهللا وكتاباته يعلم أن اهللا 
  . له وللمسلمنيقد جعل عاقبة هذا األمر خرياً

 له للكتابة وبكثرة وتنوع يف فقد كان تعرضه لضالالت الصوفية ودجلها دافعاً
ت للمسلمني، فألف الكتب والرسائل وكتب املقاالت وكانت كتاباته بيان تلك الضالال

 الوكيل على يد مجع من العلماء  /، وتتلمذ الشيخ ـرمحه اهللاـ يف الصوفية أهم إجنازاته 
  .األفاضل باجلامع األزهر عند دراسته يف كلية أصول الدين

ز التراث  وكيل اجلماعة ومدير مرك)١( فتحي عثمان /وقد تفضل كل من الشيخ
 شعبان عبد ايد سكرتري املركز بإرسال جمموعة أمساء من مشيخة األزهر  /ا، والشيخ

  : وغريهم من العلماء وذكروا أن الشيخ تتلمذ على يدهم وهم
 .)م١٩٤٥/هـ١٣٦٢( حممد مصطفى مراغي /الشيخ .١

                                  

تشرفت مبقابلته مبركز اجلماعة  .وكيل مجاعة أنصار السنة احملمدية ومدير مركز التراث ومؤرخ اجلماعة:  هو(١)
 . بإفاديت معلومات كثرية عن الشيخ الوكيلبالقاهرة وتفضل مشكوراً
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 .)م١٩٤٧/هـ١٣٦٧(الرزاق   مصطفى عبد/الشيخ .٢

 .)م١٩٤٩/هـ١٣٦٨( حممد عبد احلليم الرمايل /الشيخ .٣

 .)م١٩٥٤/هـ١٣٧٣( عبد ايد سليم /الشيخ .٤

 .)م١٩٥٨/هـ١٣٧٧( أمحد حممد شاكر /الشيخ .٥

 ) م١٩٥٩/هـ١٣٧٨( حممد حامد الفقي /الشيخ .٦

 .وهو من أجل شيوخه وأقرم إليه

 .)م١٩٦٣/هـ١٣٨٣( حممود شلتوت /الشيخ .٧

 .)م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢(ي  حممد البه/الشيخ .٨

  .وكان مشرفه على البحث
M��$��W�u�+=&W� �

 على درجة العاملية وإجازة التدريس  ـرمحه اهللاـ  الوكيل /بعد حصول الشيخ
  . للدين واللغة باملدارس الثانوية بوزارة التربية والتعليمعني مدرساً

  .وعلى هذا يكون قد تتلمذ على يديه الكثري من التالميذ يف املدارس النظامية
س باملركز العام للجماعة يف القاهرة وقد  يلقي الدرو ـرمحه اهللاـ وقد كان 

  .درس وترىب على يده الكثري من أبناء أنصار السنة احملمدية
هـ ١٣٧٢ للمعهد العلمي بالرياض عام  ـرمحه اهللاـ وقد انتدب الشيخ 

  . ذا املعهد الذي كان أكثر خرجييه من خرية علماء السعوديةفكان له تالميذ أيضاً
 بكلية ل أستاذاًـ قد انتدب للعم ـيرمحه اهللاـ ل  الوكي /كما أن الشيخ

ىت توفاه ـرم املكي الشريف حـ باحل ا ومعلماًة وظل أستاذاًـة مبكة املكرمـالشريع
  .اهللا تعاىل

 أبناء مكة املكرمة سواء الدارسني وذا يكون قد تلقى العلم على يده أيضاً
  .باجلامعة أو الدارسني باحلرم املكي الشريف

  .اهللا تعاىل أن جيزل له األجر والثواب على ما نفع به أبناء املسلمنيأسأل 
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  كبرياً من علماء مصر الذين بذلوا جهداً ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /كان الشيخ
ة الشرك  يف خدمة مذهب السلف؛ فقد جاهد من أجل نشر العقيدة السلفية وحماربومميزاً

  .واإلحلاد والبدعة والتصوف

ومكانته العلمية اليت متيز ا من بني علماء عصره يف مصر وتبعه فيها من كان 
بعده هي أنه واجه الصوفية الغالية املبتدعة الضالة، وسخر قلمه اجلريء مع ما آتاه اهللا 

كه من معرفة من موفور احلظ من اللغة ومجال البالغة، وقوة العبارة، ومع ما كان ميل
 هلا واسعة بالتصوف والفلسفة وعلم الكالم؛ فقد كان متتبعا للحركات اهلدامة ومراقباً

  .وصادقا يف حتري حقيقتها

فسخر قلمه اجلريء الفياض يف خدمة عقيدة السلف وحماربة الشرك والبدع 
  .بالعلم واملعرفة واألسلوب اجلزل واملنطق البليغ

الدفاع ودحض حجة اخلصم وكشف ضاللته حبدته يف ـ رمحه اهللا ـ وعرف 
  .مبنهج علمي صحيح وأمانة علمية

وميكن أن نقول إن ما متيز به الشيخ بني علماء عصره السلفيني مبصر وجعل له 
مكانته العلمية املرموقة هو اإلحاطة بكثري من النحل الباطلة والفرق الغالية واجتهاده 

ردها بالدليل القاطع بكل ما آتاه اهللا على فضح أساليبهم وخدعهم وكشف ضالالم و
من قدرة فألف الكتب وكتب املقاالت وخطب يف اجلامع وأقام احملاضرات وشارك يف 

  . ـرمحه اهللاـ الندوات إىل غري ذلك من جهوده اليت يشكر عليها 

 الوكيل وأشادوا بعلمه وجهاده يف نشر  /وقد أثىن عدد من العلماء على الشيخ
  . عنهاالعقيدة والدفاع

 رائد الدعوة السلفية  ـرمحه اهللاـ  حممد حامد الفقي  /أبدأ بفضيلة الشيخ
  /ة الذي أعجب بفكر الشيخسنمبصر يف العصر احلديث ومؤسس مجاعة أنصار ال
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ض ـ له ينهان وكيالًـق فقربه إليه حىت كـالوكيل ووعيه لكل دخيل على الدين احل
  .بأعباء اجلماعة يف غيبته

رمحهما ـ البن تيمية، " نقض املنطق" الفقي بتحقيق كتاب / لشيخفعندما قام ا
  /ق الشيخـت إىل األخ الفاضل احملقـمث وكل: (، كتب يف مقدمته يقول مجيعاً ـاهللا

الرمحن الوكيل وكيل مجاعة أنصار السنة احملمدية عمل مقدمة له ألنه متخصص يف  عبد
  .)١( ) ـرمحه اهللاـ اإلسالم ابن تيمية الفلسفة وله بصر نافذ فيها وهو من خلصاء شيخ 

": دعوة احلق" حممد علي عبد الرحيم يف مقدمة كتاب الشيخ / ويقول الشيخ
الرمحن الوكيل قد عرفته وهو طالب يف كليات   عبد /إن مؤلف هذا الكتاب الشيخ(

  .األزهر ومنتسبا جلماعة أنصار السنة احملمدية
احية األدبية وبرز فيها، وحبكم انتسابه فبحكم دراسته العالية باألزهر، غلبته الن

 من كتاب للجماعة، مل تلعب بعقله كتب علماء الكالم؛ فعرف التوحيد اخلالص مستمداً
اهللا تعاىل والسنة الصحيحة، وتتلمذ يف ذلك على كتب أهل السنة ككتب شيخ اإلسالم 

 وينبو عن  فاتسع قلبه وعقله لكل كتاب ينأى عن التأويل ـرمحه اهللاـ أمحد بن تيمية 
  . تراث أهل السنة واجلماعةالتحريف، وقد أسعفه أدبه بالقلم السيال جمدداً

 مهازل الصوفية واعتقادام  ـرمحه اهللاـ وكان أكرب خطر تصدى له الشيخ 
أوضح ذلك ...  من دون اهللا يشد إليها الرحال وتقام هلا املوالدواختاذهم األضرحة أرباباً

ج ودل بكتاباته على أن العلم ال آخر له وأن الفضل ـقل ناضيف كتبه بقرحية وقادة، وع
  .ال حد له

  .لقد أنار بكتبه الطريق، وأوضح احلقائق، وأبرز للناس احلق الذي كتمه العلماء
 بصر الشيخ الناس باحلق، ووقف موقف املرشد الناصح األمني فجزاه اهللا خرياً

  .)٢() عن اإلسالم واملسلمني

                                  

 حممد حامد :ه حممد عبد الرزاق وسلمان الصنيع، صحح:نقض املنطق، شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق (١)
 ).٤ص(الفقي، مكتبة السنة احملمدية، القاهرة، 

 . بتصرف)١ص ( حممد علي عبد الرحيم:الوكيل، تقدميعبد الرمحن دعوة احلق،  (٢)
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لو كنت أريد أن أوفيه حقه من التمجيد (و الوفاء درويش  أب/ ويقول عنه الشيخ
وأن أشرح آثار قلمه الفياض يف نفوس القراء، وأن أنوه مبا خصه اهللا من شجاعة يف احلق 
نادرة، وصراحة يعز مناهلا يف أيامنا احلاضرة، وأن أومئ إيل ما الزم قلمه اجلريء يف 

از به أسلوبه اجلزل من روعة تسيطر على جوالته املوفقة يف كل ميادين املعرفة وما امت
  .)١()النفوس، وجالل علل القلوب ملا استطعت أن أوفيه حقه 

  :  حممد صادق عرنوس/ ويقول عنه الشيخ
الرمحن الوكيل املعروف بني قراء اهلدي النبوي   عبد/ النابغة إن أخانا األستاذ(

حاطة بوظائف أعضائه،  يف تشريح التصوف واإلادم الطواغيت، قد أصبح أخصائياً
  .)٢() الوكيل يتعلم وينبغ ليمرض ويشفي  /واألستاذ

  : )٣( حممد صفوت نور الدين/ ويقول الشيخ
الرمحن الوكيل كان صاحب صرب طويل على الغوص يف عقائد   عبد/ والشيخ(

، وتأليفه )نظرات يف التصوف(أهل الضالل لبيان زيغها والرد عليها فلقد كانت مقاالته 
 الذي مساه )٤(ورسالة صوفيات، وحتقيقه لكتاب البقاعي) هذه هي الصوفية(كتاب 

  .كان لكل هذه األثر البالغ يف كشف الصوفية على حقيقتها) مصرع التصوف(
 هو أول من جهر بأن التصوف شر كله،  ـيرمحه اهللا تعاىلـ ولقد كان الشيخ 

ل به على السذج والبسطاء وأن مظاهر اخلري املنسوبة إليه إمنا هي رداء مستعار ليدخ
  .)٥( )فيخدعهم وأنه قد مترس يف اخلداع طويالً

                                  

 جملة التوحيد، باب التراجم، مقالة الشيخ عبد الرمحن الوكيل، الرئيس األسبق للجماعة، العدد اخلامس، (١)
 ).٣٥ص(هـ ١٤١٦تاريخ، 

 ).٣٦ص (السابق، رجع امل (٢)

 ،ي عبد الرحيمـ حممد عبد عل/ للشيخام للجماعة خلفاًـحممد صفوت نور الدين، انتخب رئيس ع:  هو(٣)
 عام ،تويف يف مكة املكرمة.  صفوت أحد العلماء املهتمني بالسنة النبوية وعلومها/والشيخ. م١٩٩١عام 

 .١٠٤ كدسة، ص موفقيخ حامد الفقي،  وجهود الش)١٨٧ص (املوسوعة امليسرة، : انظر. هـ١٤٢٣

هو ِإبراِهيم بن عمر بن حسن الرباط الدمشِقي، أَبو الْحسن، الْمعروف بربهان الدين البقاعي ولد بوادي  (٤)
هـ، وتعلم وفاق األقران ، وألف كتباً مفيدة يف خمتلف العلوم ، ٨٠٩ سنة) من أَرض لبنان الْآن(الِْبقَاع 
 ).٥٦، ص١ج(األعالم للزركلي  .هـ٨٨٥ة تويف سن

 ).٤ص ( حممد صفوت، / سيد اخللق بشر، فتحي عثمان من تقدمة الشيخ(٥)
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  :  فتحي عثمان/ ويقول الشيخ

 ، وباحثاً فاضالًإنه ملا يوجب احلمد والثناء والشكر هللا أن قيض لإلسالم عاملاً(
 عليه، فقد كان  ـرمحة اهللاـ الرمحن الوكيل   عبد/  هو الشيخ عظيماً، ومفكراًكبرياً
ملفكرين القالئل، والعلماء القلة األفاضل الذين أحاطوا إحاطة تكاد تكون تامة بكثري من ا

من النحل الباطلة، والفرق الغالية املبتدعة الضالة، وممن فهموا فهما صحيحا مراد 
كاتبيها، وكشفوا ضالهلم وفندوا أساليبهم، ودحضوا حجتهم، وردوا كيدهم إىل 

  .حنورهم

 صاحب باع كبري يف االطالع على مكنونات كتبهم،  ـ رمحه اهللا ـكما كان
  . وية فكرهم ألسرار صنعتهم كاشفا خلبث طويتهم ملماًوخفي رسائلهم، عارفاً

 بطرائقهم، فاستطاع بفضل اهللا أن جيلي خبايا كتابام، وأن كذلك كان خبرياً
، ومنكر يرد فكرهم إىل مصادره، وأن ينبه وحيذر من غدرهم، وأن يفضح قبيح فعاهلم

أعماهلم، وشنيع صنيعهم، كل ذلك يف منهج علمي صحيح، واستقصاء للحقائق سليم، 
وأمانة علمية فائقة، وإحاطة كاملة، ناهيك عن بيان قوي وحجة دامغة، وأسلوب رصني 

  .)١()يتناسب مع املوضوع الذي يكتب فيه 

  :  سعد صادق/ ويقول األستاذ

لذي سخر قلمه ولسانه وعلمه وفكره يف الرمحن الوكيل ا  عبد /هذا هو الشيخ(
خدمة قضية التوحيد، وإعالء كلمة احلق، وقضى حياة حافلة بالعمل والنشاط؛ فجاهد 

  .)٢()الشرك وناضل الوثنية، وكافح التصوف، وأفحم باطله وأساطريه 

كان أكرب ما يهتم به ويعمل له جهده الدعوة إىل التوحيد، وإخالص : (ويقول
ه، ويرى أن السبب األول لتأخر املسلمني هو ما تسرب إىل عقائدهم من العبادة هللا وحد

عبادة غري اهللا، وعدم التحاكم إليه وحده يف كل أمورهم، ودروب حيام، مث ما دخل يف 

                                  

 ).٣ص ( عبد الرمحن الوكيل وقضايا التصوف، فتحي عثمان، (١)

 . )٢٥ص ( ،هـ١٣٩٧ تاريخ  ،١٢اهلدي النبوي، مقالة شخصيات جمددة، عدد  (٢)
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فكرهم وثقافام من إحلاد أوروبا، وحتللها، وكان يرى أنه لن يعود للمسلمني عزهم 
رآن واستظلوا بشريعة اهللا، وتسلحوا بسالح وكيام إال إذا توحدوا حتت راية الق

  .)١()الوحدة والتضامن والوفاق ليتخلصوا من الفرقة والتفكك 

                                  

، ١٩٨٦، هـ١٤٠٨رمضان ، ٢٨ كانت أكرب اهتماماته، عدد التوحيدة إىل جريدة األخبار، مقالة الدعو (١)
 ).٤١ص(
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�א/�.'�א	 א�) �

�P*E&��	א�Y��p�	א� �
 من التحصيل العايل خالل  وافراً حظاً ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /لقد نال الشيخ

  .دراسته باألزهر الشريف

ة العقيدة الصحيحة من خالل قراءته لكتب السلف كما أن اهللا تعاىل أكرمه مبعرف
  .الصاحل واالطمئنان ملا فيها واتباعه طيلة حياته

ر ـ وظيفة جيدة يف مص ـرمحه اهللاـ وذا التحصيل التعليمي والديين تقلد 
  . للعمل باملعاهد واجلامعات باململكة العربية السعوديةكما انتخب أيضاً

 يف مجاعة أنصار السنة احملمدية مبصر بل من فعاالً  عضواً ـرمحه اهللاـ كما كان 
  .أبرز رجاهلا ومن خرية كتاا

  : وميكن عرض أعماله ووظائفه رمحه اهللا يف عدة نقاط هي

١�� J� ���S� Kא	�����*א�س�א	�����وא	-�

 هي العمل مبدارس  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /كانت أول وظيفة تقلدها الشيخ
  .رالتربية والتعليم مبص

فعمل ا مدرسا للدين واللغة العربية، باملرحلة الثانوية، بعد حصوله على درجيت 
  .العاملية وإجازة التدريس من األزهر

 يف كثري من كتاباته شديد احلرص على الشباب  ـرمحه اهللاـ وكان الوكيل 
الل ـ، وحتذيرهم من اتباع أهل الض����املسلم وعلى تنشئتهم على طاعة اهللا ورسوله 

م إىل اتباع طريق الفالح وأن ـ يف دعو هلم ناصحاً حمباً ـرمحه اهللاـ الزيغ كما كان و
ذ ـ، وعلى هذا يكون تالمي����ك يف األخذ مبا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله ـذل

 عند تلقيهم تعاليم الدين من معلم  الوكيل وهم ال شك كثريون قد نالوا خرياً /الشيخ
ت كثرت فيه البدع واألفكار الدخيلة على املسلمني، من على طريق احلق خاصة يف وق

  .الغرب اليت كان هلا أثر كبري على مصر وخاصة يف جمال التعليم
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٢�� J��*E	א� ����)*�Xא��51	$����א���!����0���K 

 حممد /  الوكيل على مؤسس مجاعة أنصار السنة احملمدية الشيخ/ تعرف الشيخ
وانضم الوكيل جلماعة أنصار ، م١٩٣٦، يف عام  مجيعاً ـرمحهما اهللاـ حامد الفقي 

 جلماعة أنصار السنة  رئيساً ـرمحه اهللاـ السنة بعد إعجاب مؤسسها بفكره، مث اختري 
  .احملمدية مبصر القدمية يف زمن مؤسسها الفقي

٣�� Jض�) 	���#� Kא	�����Oא/�m*�א	�

اض عام  باملعهد العلمي بالري للعمل مدرساً ـرمحه اهللاـ ب الوكيل دانت
انتدب مدرسا مبعهد (،  ـرمحه اهللاـ  )١( حممد بن إبراهيم/ م، زمن الشيخ١٩٥٢

 يف أول مؤسسة  ـرمحه اهللاـ  )٢(العزيز الرياض العلمي الديين حتت رعاية امللك عبد
  .)٣()علمية دينية بالرياض تبدأ باملعهد الديين وكلييت الشريعة واللغة العربية 

  .لة، فقد رجع الوكيل لعمله وللجماعة مبصرومل تكن مدة انتدابه طوي

وقد كان لعلماء وأساتذة مجاعة أنصار السنة مبصر دور بارز يف املسامهة يف رفع 
مستوى التعليم يف اململكة العربية السعودية، فقد كانوا مقربني من القادة والعلماء فيها 

                                  

ف ـ عبد اللطي/يم بن الشيخـ إبراه/د بن الشيخـحمم/ العالمة اجلليل األصويل احملدث الفقيه الشيخ: هو) ١(
ورئيس  حممد بن عبد الوهاب، مفيت الديار السعودية  / عبد الرمحن بن حسن بن شيخ اإلسالم/بن الشيخا

ولد يف مدينة الرياض يف السابع عشر من شهر حمرم سنة ألف وثالمثائة  ـ ، رمحه اهللاـ قضاا يف حياته 
، وبرع يف كل العلوم، وشغل املناصب العالية، وافتتح املعاهد وإحدى عشرة من اهلجرة، وطلب العلم مبكراً

 ظهر يوم ـ رمحه اهللا تعاىل ـتويف . ماءالعلمية، وألف الكتب النافعة، وخترج على يديه مجهرة من العل
ري علماء جند ـمشاه: انظر. ع ومثاننيـاألربعاء يف الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة ألف وثالمثائة وتس

، ٢ج(هـ ، دار اليمامة ، ١٣٩٢، عبد الرمحـن عبد اللطيف آل الشيخ ، الطبعة األوىل ، مـوغريه
 .)٢٩ص

ود، من آل مقرن، من ـبن حممد بن سع اهللا ل بن تركي بن عبدـالرمحن بن فيصز بن عبد ـعبد العزي:  هو(٢)
  .ربيعة بن مانع، من ذهل بن شيبان ؛ ملك اململكة العربية السعودية األول، ومنشئها، وأحد رجاالت الدهر

.  يف الرياضـ طيب اهللا ثراه ـهـ، ودفن ١٣٧٣هـ، تويف بالطائف سنة ١٢٩٣ولد يف الرياض سنة     
 .)١٩، ص٤ج (،ألعالم للزركليا

 ). ج:ص( دعوة احلق، الوكيل، مقدمة الكتاب، (٣)
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 ����هللا تعاىل وسنة رسوله ملا متيزوا به من حتصيل علمي حديث والتزام مبا جاء يف كتاب ا
  .كما فهمه الصحابة رضوان اهللا عليهم وتابعيهم وصاحل سلف األمة

  . ممن شارك يف ذلك ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وكان الشيخ

وحظي بالعمل يف أول مؤسسة علمية دينية بالرياض خرجت خرية علماء 
  .ني عامةالسعودية الذين خدموا الشريعة اإلسالمية يف بالدهم وبالد املسلم

٤�� J� ����)*�Xא��51	א����$���!������ 	�h��$K 

ار ـة عند اختيـ للجماع أوالًالًـ وكي ـرمحه اهللاـ  الوكيل / عمل الشيخ
  .م١٩٥٩ رمحه اهللا مث نائبا له عام )١(الرزاق عفيفي عبد/ الشيخ

٥�� J�j��5	א�j*א���������K 

لة اهلدي النبوي، مقاالت  يكتب يف جم ـرمحه اهللاـ كيل وال/ كان الشيخ 
 مع أعضاء اجلماعة ومجع من العلماء يف الدعوة وتعليم أبناء املسلمني متنوعة مشاركاً

أمور دينهم من خالل هذه الة اليت كانت لسان اجلماعة الداعية للتمسك بالكتاب 
  .والسنة، وعدم اتباع أهل الشرك واالبتداع

 حامد /دي النبوي، بعد وفاة الشيخم، توىل رئاسة حترير اهل١٩٥٩ويف عام (
  .)٢()الفقي، حيث واصل الكتابة يف صفحاا ضد التصوف والباطل واخلرافات 

                                  

أول وكيل جلماعة .  مبحافظة املنوفية، وخترج يف األزهر،هـ١٣٢٣ ولد سنة ،عبد الرزاق عفيفي عطية: هو (١)
  . حممد حامد الفقي/أنصار السنة احملمدية، وثاين رؤسائها بعد رحيل مؤسسها األول الشيخ

عني مدرساً باملعاهد العلمية التابعة لألزهر، مث ندب إىل السعودية للتدريس، فدرس يف عدة مدن، مث نقل إىل      
 وعني ا نائباً لرئيس ،هـ١٣٩١الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عام 

 وانتفع بعلمه خلق  ، يف جملس هيئة كبار العلماءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مع جعله عضواً
 مفيدة كثري، وأشرف على رسائل بعض الدارسني يف الدراسات العليا، وألقى دروساً وحماضرات وألف كتباً

  ).١٦٣:ص(املعجم اجلامع يف تراجم العلماء و طلبة العلم املعاصرين . هـ١٤١٥تويف سنة . كثرية
 ).٢٥ص (هـ، مقالة شخصيات جمددة،١٣٩٧ احلجة، تاريخ ذو، ١٢اهلدي النبوي، عدد  (٢)
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 لة اهلدي النبوي ملدة مثانية أعوام، حىت أدجمت  رئيساً ـرمحه اهللاـ واستمر 
هـ وكانت له جهود يشكر عليها يف هذه الة ١٣٨٦اجلماعة يف اجلمعية الشرعية عام 

  .رض يف الفصل التايلتع

وهو ثاين رؤساء حترير جملة اهلدي النبوي بل وآخرهم ألن اجلماعة أدجمت يف (
اجلمعية الشرعية زمان رئاسته هلا، فتوقفت جملة اهلدي النبوي عن الصدور بصدور العدد 

  .)١()هـ ١٣٨٧الثاين من العام احلادي والثالثني يف صفر لسنة 

٦�� J��51	$����א���!����0��� ��K 

م ١٩٦٠ جلماعة أنصار السنة عام  رئيساً ـرمحه اهللاـ  الوكيل /انتخب الشيخ
فهو على الدوام موضع ثقة عامة وخاصة من مجاعة أنصار السنة احملمدية على اختالف (

 له بإمجاع رائع مل يشذ عنه أحد، وهكذا تعاونت كفاءته طبقام، ولذلك اختاروه رئيساً
  .)٢()قمة اآلن وبكل سهولة واستقامته على بلوغه ال

 رئيسا للجماعة حىت أدجمت يف اجلمعية الشرعية عام  ـرمحه اهللاـ وبقي 
  .هـ١٣٨٦

٧�� J�+ T/א��T���� Kא	�����0-�ذא�	�E�*����	*�א�K�0א	�

 قبل وفاته بعامني إىل اململكة العربية  ـرمحه اهللاـ  الوكيل /انتدب الشيخ
 ة ـات العليا بكليـ بقسم الدراساذاًـا، ليعمل أستـالسعودية، بعد إنشاء اجلامعات

  .الشريعة مبكة املكرمة

 باملسجد احلرام حىت وافاه األجل ومات  يف جامعة أم القرى ومعلماًوبقي أستاذاً
  .مبكة املكرمة ودفن فيها

 بشرف اإلقامة بالبلد احلرام جوار بيت  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / وحظي الشيخ
  .يدة لتالميذ كانوا فيما بعد أساتذة ألشرف العلوم يف أشرف البقاعاهللا وتعليم العق

                                  

 ).٣ص (سيد اخللق بشر، فتحي عثمان،  (١)

 ).٤٤ص (هـ ١٣٨١، تاريخ ١٥جملة اهلدي النبوي، مقالة النداء الثاين، عدد  (٢)



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ١١٦ 
 

 معلما للدين واللغة العربية يف بالده  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وهكذا عمل الشيخ
  .مصر ويف اململكة العربية السعودية

 على عمله هذا مكتفيا به لكسب العيش بل مجع مع ذلك  ـرمحه اهللاـ ومل يبق 
  .العقيدة والدفاع عنها بالتحاقه جبماعة أنصار السنة احملمديةالعمل على نشر 

  . هلا ولة اهلدي النبويحىت صار رئيساً

 فيه ليبقى جوار اًـه إىل البلد احلرام معلمـوعندما انقطع السبيل للدعوة توج
 وجعل علمه وعمله  ـةـرمحة واسعـ  الوكيل / يخـبيت اهللا حىت تويف رحم اهللا الش

  .حسناتهيف موازين 
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�א/�.'�א�7+� �

�����&��و��Mw��א	�	�+� �
 بقلمه من أجل إيصال حقيقة  ـرمحه اهللاـ الرمحن الوكيل   عبد/ ناضل الشيخ

 ومن أجل إفهام كل قارئ ����الدعوة اإلسالمية كما جاءت يف كتاب اهللا وسنة رسوله 
ان رمحه اهللا العقيدة اإلسالمية احلق اليت ال يشوا ضالل وال احنراف وال زيغ كما ك

 ما حيتاجه أبناء املسلمني من دعوة  معها يف كتاباته وموضحاً باملستجدات متعايشاًمهتماً
  .لترسيخ العقيدة أو دفع ما يقدح فيها

 يف الرد على االحنرافات يف العقيدة مما جعله  ـرمحه اهللاـ هلذا تركزت كتاباته 
تارخيها ونشأا فامتلك معرفة علمية دقيقة  ل عن أصوهلا ودارساً للنحل الضالة باحثاًمتتبعاً

  . يف الربط بينهاعن معتقدات هذه الفرق املخالفة وأصوهلا، بارعاً

ة ـ باملوضوعي ـرمحه اهللاـ  الوكيل / ع كتابات الشيخـازت مجيـوقد امت
  .واإلنصاف، واألمانة العلمية والدقة يف النقل واجلمع بني املتعة األدبية وجدية البحث

ولقد كان األسلوب : ( ـرمحه اهللاـ  حممد صفوت نور الدين /خيقول الشي
األديب الرصني األخاذ من الشيخ رمحه اهللا تعاىل يأخذ بالقارئ احملب لألدب وجيعله يعيش 

  .)١()يف جو أديب ممتع وهو يتحدث عن فكرة علمية دقيقة 

  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وبفضل اهللا تعاىل مث مبا متيزت به كتابات الشيخ
  .انتشرت آراؤه وأفكاره يف الكثري من الدول العربية واإلسالمية

  : وأضع أهم املميزات اليت متيزت ا كتابات الشيخ الوكيل يف عدة نقاط هي

 تركيز الشيخ يف كل ما كتب على ترسيخ العقيدة كما جاءت يف كتاب اهللا وسنة – ١
  . ودفع ما يقدح فيها����رسوله 

                                  

 ).٤ص (سيد اخللق بشر، فتحي عثمان، تقدمي حممد صفوت، ) ١(
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  .الدقة املتناهية يف النقل األمانة العلمية و– ٢

  . املوضوعية واجلدية يف البحث– ٣

  . اإلملام الكبري واملعرفة الواسعة بالفرق وجذورها ومعتقداا وخباياها– ٤

  . الربط بني األحداث والقضايا قدميها وحديثها– ٥

ففي دراسة الشيخ للفرق ربط تارخيي كبري بني ماضي الفرقة وحاضرها وكذلك 
  .فرق أخرىبينها وبني 

  .وهذا ليس يف الفرق فقط كذلك يف غريها من القضايا
  . األسلوب األديب املمتع مع العبارات القوية اجلزلة– ٦

حىت أن القارئ يستمتع بقراءة موضوعات علمية دقيقة وال يشعر بامللل لألسلوب 
  .األديب الشيق

العربية واإلسالمية ان ـة جتاه الدين اإلسالمي واألوطـور غرية الشيخ القويـ ظه– ٧
  .وحرصه على محايتها من املعتدين

  : وهناك بعض املالحظات على بعض كتابات الشيخ وليس مجيعها هي
 احلدة يف احلوار، والشدة مع املخالف مما قد يدفعه رمحه اهللا إىل قول عبارات – ١

ذا ـدة على العقيدة، وإن كان هـشديدة وصفات للمخالف تدفعه غريته الشدي
  .رجه عن العدل واإلنصافمل خي

 حبواره اللني ودعوته باملوعظة احلسنة مع إخوانه  ـرمحه اهللاـ كما أنه عرف 
  .املسلمني

 بعض كتابات الشيخ تكون موضوعاا غري مضبوطة مبنهج حمدد وواضح فيكتب – ٢
عن قضية وخيرج ألخرى دون الفصل بينهما كما يف كتابه دعوة احلق فقد كانت 

  . ومتعددة غري مضبوطة مبنهج واضحموضوعات متناثرة
إال أن هذا ال يعين أن الكتاب مل يشتمل على معلومات ومسائل مفيدة ومهمة بل 

  .العكس لقد كان من أهم كتب الشيخ وأكثرها فائدة إمنا املقصود طريقة العرض
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 يقيم الرد أثناء التقرير مع  ـرمحه اهللاـ  اخللط بني التقرير والردود، فقد كان – ٣
ر بسيط وإن كان أغلب ـثر وقد يكون خالهلا تقريـلعلم أن الردود كانت أكا

ما كتبته حول تقريرات الشيخ هي من خالل ردوده وهذه كانت اكرب مشكلة 
  .واجهتين يف كتابات الشيخ أثابه اهللا مبا كتبه وجعله يف موازين حسناته

)١ (א	�h-Tא	���	���mא	�����Wو4ً
:  

١�–��e2د!���א���-R�W� �

  ـرمحه اهللاـ الرمحن الوكيل   عبد/ كتاب دعوة احلق هو أول مؤلفات الشيخ
  .مل يسبقه من كتابات الشيخ إال املقاالت اليت كان يكتبها يف جملة اهلدي النبوي

م مث زاد يف الرسالة فيما بعد حىت ١٩٥٠ورسالة صوفيات اليت كتبها عام 
  .)هذه هي الصوفية(بت سفره العظيم أصح

��K���Q��-TWא	 �

  : طبع كتاب دعوة احلق ثالث مرات هي

 م١٣٥٢ املوافق /هـ١٣٧١ صدرت يف عام :الطبعة األوىل -

 .م١٩٩١ املوافق /هـ١٤١١صدرت عام : الطبعة الثانية -

  . ـرمحه اهللاـ  السيد رزق الطويل / وقدم هلا فضيلة األستاذ الدكتور

 /ا فضيلة الشيخم، وقدم هل١٩٩٧ املوافق /هـ١٤١٨صدرت عام : الطبعة الثالثة -
 .)٢( عبد الباقي صاحل احلسيين

 

                                  

 .ابتدأت بأول ما ألفه وهكذاعرضي لكتب الشيخ كان على حسب التاريخ ف) ١(

، ورئيس مجاعة أنصار السنة ، ورئيس جلنة اإلنشاءات باجلماعة سابقاًعضو جملس إدارة اجلماعة سابقاً: هو) ٢(
 .م١٩٤٩احملمدية بشربني منذ عام 
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ق، ـ موضوعات كثرية يف كتابه دعوة احل ـرمحه اهللاـ  الوكيل / تناول الشيخ
كما ناقش فيه قضايا خمتلفة ومهمة أرسى فيها معامل السلفية الصحيحة، وأظهر من خالهلا 

التوحيد خاصة وتصور مجاعة أنصار للقارئ املعاصر تصوره الدقيق والصحيح لدعوة 
  .السنة احملمدية عامة

ومن أهم هذه القضايا توحيد العبادة، ووسائل التوحيد أو دالئله، وهي ستة مسائل 
  . صفحة٦٥أسهب فيها الوكيل رمحه اهللا يف 

وحنو ذلك من (وتوحيد الصفات، ومظاهر الشرك، وفتنة القبور، وكمال الشريعة 
 لدعوة التوحيد السلفية الصحيحة وتشهد  كامالًتعطي نسيجاًموضوعات كثرية وهامة 

  .)١() وأسلوباًمبقدرة رجل فكراً
  :  عبد الباقي احلسيين/يقول الشيخ

فأتى هذا الكتاب حبجج وبراهني، ودعا إىل التوحيد والدين اخلالص والتجرد من (
لبدع واخلرافات كل مظاهر الشرك والوثنية، واحملافظة على دين اهللا القومي وجمانبة ا

  .)٢()وحمدثات األمور 
 أنه عندما رغب يف تأسيس مجعية : السيد رزق الطويل/ ويقول األستاذ الدكتور

عنوان هذا الكتاب الذي له عنده مكانة خاصة، ) دعوة احلق(سلفية برز أمام عينيه اسم 
  .)٣( ويقول إنه ال تزال نسخة الطبعة اليت اشترك ا يف مكتبته

   [&�J+�W	�uP�Yא�א	�i��-T(��א	���

من تأليف كتابه دعوة احلق هي دعوة ـ رمحه اهللا ـ  الوكيل / غاية الشيخ
اجلماعات اإلسالمية يف داخل مصر وخارجها إىل االعتصام بالكتاب والسنة، وأن 

  . حتت رايتهايتوحدوا مجيعاً

                                  

 . السيد رزق الطويل:م، تقدمي١٩٩١ /هـ١٤١١ ، ٢ ط، عبد الرمحن الوكيل،دعوة احلق) ١(

 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ ، ٣ طالسابق،املرجع ) ٢(

 .٢ تقدميه لكتاب دعوة احلق، ط :انظر) ٣(
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تصر فيه ه اهللا الكرمي، وما انـي به وجـفهذا الكتاب أبتغ: ( ـرمحه اهللاـ يقول 
الل واهلدى والنور والربهان من كتاب اهللا احلق أو سنة ـإال لدعوة احلق مشرقة اجل

  .رسوله احلق

ة يف مصر خباصة، ـر بعامة، وللجماعات الدينيـوأين أقدمه للمسلمني يف كل قط
  .أناشدهم بنية اللياذ باحلق

ة يف الدين والتوحد الكامل الشامل حتت راية القرآن واالعتصام بالكتاب والسن
  .)١()واحلياة 

���-T	א�O��T0�ju	א��m5/٢(�א(:  

ابتدأ رمحه اهللا بالتوحيد مث حتدث عن الشرك، مث عاد إىل دالئل التوحيد اليت قال 
  . أا دالئل تفصل بني املوحد واملشرك:عنها

  .مث حتدث عن فتنة القبور، مث عن فريضة اجلهاد والغاية منها

 دعوة احلق وغريه يغلب عليه وبشدة االهتمام ويظهر أن منهج الشيخ يف
ا وإيضاحها ـاج إىل عرضهـواء ما كانت حتتـبالقضايا املستجدة واليت متس العقيدة س

  .أو ما كانت حباجة دفعها ألا تقدح حتقيق العقيدة الصحيحة

اح ـى الصحـد على كتاب اهللا وعلـ أنه اعتم ـرمحه اهللاـ ويذكر الوكيل 
 أن هذا ما تتطلبه الكتابة يف أمور العقيدة  ـرمحه اهللاـ يوضح من كتب السنة و

  .اإلسالمية

 على واهللا وحده يعلم مبا أضنيت به النفس يف سبيل هذا الكتاب مكباً: (يقول
  .)٣()كتاب اهللا وعلى الصحاح من كتب السنة 

                                  

 ).٢ص ( الوكيلعبد الرمحن دعوة احلق، ) ١(

ال أريد اإلشارة إىل التزام أحد املناهج املعروفة عند علماء املناهج إمنا أريد أن أصف الطريقة اليت كانت ) ٢(
 . منهج عن نفسهعليها كتابته وعرضه املوضوعات وما قدم من

 ).٣ص (  عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق،) ٣(
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  :  ـرمحه اهللاـ  السيد رزق الطويل / يقول األستاذ

 للدعوة السلفية، ناقش فيه قضايا  كامالً شامالًإن هذا الكتاب يعد دستوراً(
هامة، وعزز مبادئ هذه الدعوة وأصوهلا حبجج دامغة، وال عجب فإا تقوم على 

  .)١()الكتاب والسنة الصحيحة والسرية الراشدة لسلف األمة 

�uP���-R��W��P#�א	������–�٢ �

نشره توح إىل شيخ مشايخ الطرق الصوفية ـأصل هذا الكتاب خطاب مف(
 الوكيل يف جملة اهلدي النبوي بعد أن قدم شيخ الطرق دعوة للنيابة يشكو فيها  /الشيخ

  .)٢()مجاعة أنصار السنة احملمدية 

الرمحن من وكيل النائب العام للجماعة أن يقف وحده   عبد/ فقد طلب الشيخ
به من كتب ت مجاعة أنصار السنة الصوفية صفموقف املتهم؛ فقام بتقدمي األدلة على ما و

  .اجلماعة الصوفية أنفسهم، فلم جيد احملقق ما يأخذ به

 الوكيل هذا  /وبعد تلك الشكاوى وبراءة مجاعة أنصار السنة منها كتب الشيخ
ا، ـ لنا كادواًـليعلم الشيخ ومن خلفه أم مهم: (اخلطاب يف جملة اهلدي النبوي قائالً

  .)٣()أو مكروا بنا؛ فإننا لن نسكت عن أساطريهم

ر والسودان وسوريا، وترجم ـم صوفيات يف مصـوطبع منه آالف النسخ باس
  .االندونيسيةإىل 

رى، ـا يف طبعه مرة أخـأحل إخوانن: ( ـرمحه اهللاـ  الوكيل / ويقول الشيخ
ات جديدة ـ من النصوص، وموضوعد وأزيده كثرياًـفعدت إىل الكتاب أكتبه من جدي

                                  

 ).٩ص (، ٢، ط عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق، )١(

 .هـ١٣٦٨تاريخ ) ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١( جملة اهلدي النبوي، مقالة صوفيات، األعداد ) ٢(

 )٥٥ص (  مرجع سابق عبد الرمحن الوكيل،هذه هي الصوفية،) ٣(
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على  )١(الكتاب على ضعفي حجمه األول؛ فليس افتياتا ىبمل تكن يف طبعته األوىل حىت أر
  .)٢()"صوفيات"بدال من امسه األول " هذه هي الصوفية"التاريخ أن أمسيه 

  ـرمحه اهللاـ الرمحن الوكيل   عبد/ وهذا الكتاب هو من أعظم مؤلفات الشيخ
  . يف العامل العريب واإلسالميوأكثرها انتشاراً

لوكيل بني الناس فما ذكر الشيخ إال قيل صاحب  ا/ وذا الكتاب عرف الشيخ
  .كتاب هذه هي الصوفية

وقد كان هلذا الكتاب أثر كبري على أهل السنة واجلماعة يف مصر خاصة ويف 
  .بالد املسلمني عامة

وأباطيلهم باألدلة  فيه من إظهار لبدع الصوفية  ملا كان كبرياًفقد فرحوا به فرحاً
  .العلمية القوية

واملوحدون  تلقته أنصار السنة بالفرح العميق: ( عبد القادر رزق/ يقول الشيخ
ر ـة على دحـ بالتهليل، والدعاة بالبشر، حيث منح اجلميع القدرة املؤيدة باألدلعموماً

  .)٣()ما يقوله املتصوفة ورد كيدهم يف حنورهم

كما أن كتاب هذه هي الصوفية كان له أثر كبري على الصوفية أنفسهم؛ فقد 
وا خطره على معتقدام وأفكارهم فحرصوا على منع انتشاره بشىت الطرق، وقاموا عرف

  .مبصادرة العديد من النسخ يف مصر والسودان

                                  

افتات عليه بأمر كذا، أي : تقول.  دون ائتمار من يؤمترالشيءافتعال من الفوت، وهو السبق إىل : االفتيات) ١(
 أبو نصر إمساعيل ،الصحاح للجوهري . رهـيء دون أمـالن ال يفتات عليه، أي ال يعمل شـوف. فاته به

  بريوت، دار العلم للماليني  ،عطارأمحد عبد الغفور :  ت )هـ٣٩٣: املتوىف(ري الفارايب ـبن محاد اجلوها
 .)٢٨٢، ص٢ج( م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ ،الرابعة: الطبعة

 ).٥٥ص (  عبد الرمحن الوكيل،هذه هي الصوفية،) ٢(

 . عبد القادر عن الوكيل /رسالة كتبها الشيخ) ٣(
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هذا ( : حممد نسيب الرفاعي يف تقدميه له/ وعندما طبع يف سوريا كتب األستاذ
 أجرة الكتاب الذي ساوم املبطلون الضالون صاحب املطبعة اليت طبع فيها على إعطائه

  .)١()الطبع، وقيمة الورق مقابل تسليم الكتاب هلم ليحرقوه

 الرد على هذه هي الصوفية وإبطال ما فيه، ولكنهم عجزوا عن وحاولوا أيضاً
  .منع انتشاره

 :رد عليه كاتب يف السودان بكتيب مساه: ( ـرمحه اهللاـ  الوكيل /يقول الشيخ
د عليه كاتب يف سوريا بكتاب مساه ، ور"اجلياد الصافنات يف الرد على الصوفيات"
فكان ردمها أبلغ دليل على أن الصوفية وثنية عفنة، وحجة على أم " نسف الصوفيات"

  .)٢()يف ضالل ما دمغناهم به

��-T	א�K���Q�W� �

 املوافق /هـ١٣٧٥ع اآلخر ـة األوىل يف ربيـذه هي الصوفيـصدرت طبعة ه
  .م١٦/١١/١٩٥٥

  .)٣( ثةمث طبع للمرة الثانية والثال

  .م١٧/١٢/١٩٧٧ املوافق /هـ١٣٩٨ حمرم ٧مث طبع للمرة الرابعة يف 

  .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢مث الطبعة اخلامسة يف عام 

  .م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥مث الطبعة السادسة يف عام 

 الوكيل /وعندما صدرت الطبعة األوىل من كتاب هذه هي الصوفية قدم الشيخ
  .رية مجال عبد الناصر نسخة منه هدية لرئيس اجلمهو ـرمحه اهللاـ 

                                  

 .)٥٥ص (  عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية،) ١(

 .)٥٦ص (، املرجع السابق) ٢(

 . تواريخ الطبعتني، ومل أقف عليهامل ترسل يل) ٣(
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  :  خطاب تقدير وشكر من الرئيس جاء فيه ـ رمحه اهللا ـوقد تلقى الوكيل

  : الرمحن الوكيل  عبد/ السيد الشيخ(

  ...حتية طيبة

قد كنت " هذه هي الصوفية" الشكر إهداءك إيل مؤلفك أجزلوبعد فأشكر لك 
  .  هلا بشىت احلجج واألسانيدفيه وفيا لفكرتك، مؤيداً

أن الذي أثلج صدري محلتك اليت محلتها على البدع السائدة، واألوهام على 
  .)١()الضالة اليت تدور يف خميلة الكثريين من السذج والبسطاء، واهللا أسأل أن يوفقنا مجيعاً

�uP����-R�O���m5+�W��P#�א	����� �

ذا ـرد على الصوفية يف كتابه هـ يف ال ـرمحه اهللاـ  الوكيل /اعتمد الشيخ
مجيع ما كان يكتبه عنهم على عرض أقواهلم من كتبهم، فينقل منها النصوص الكثرية ويف 

البينة الداللة على معتقدهم مقارنا بينها وبني ما جاء يف آي القرآن الكرمي وما صح من 
  .����حديث خامت املرسلني 

 يف مقدمة الكتاب أنه كان يستطيع أن  ـرمحه اهللاـ  الوكيل /ويقول الشيخ
ة املسلمني يف شأم، ـ فيأيت بفتاوى أئم وحديثاً بعض نقدة الصوفية قدمياًيصنع صنيع

د بقول أحد يف الصوفية، وإمنا مل ما نقلوه من نصوص عن الصوفية، ولكنه مل يعتـوينق
  .اعتمد على نقل النصوص قوية الداللة من كتبهم

  ذاكراًفنقلت دين الصوفية من كتبهم اليت يؤمنون ا: ( ـرمحه اهللاـ يقول 
اسم الكتاب، وتاريخ ومكان الطبعة، ورقم الصفحة اليت عنها نقلت، ألرمي الظن 
والريب باليقني الواضح، وألبعد كل شبهة تتوهم أننا نفتات عليهم أو نبهتهم، وليكون 

  .)٢()كل قارئ مفتيا لنفسه باحلق وحكما بني احلق وباطلهم 

                                  

 س اجلمهورية لكتاب هذه هي الصوفية،ـجملة اهلدي النبوي، مقالة تقدير كرمي من بطل احلرية السيد رئي) ١(
 ).٤١٠ص(هـ ١٣٧٥ تاريخ ،١٢، ١١ عدد ،عبد الرمحن الوكيل

 ).٥٦ص ( ، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
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 أن جعله  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / وقد كان من توفيق اهللا سبحانه وتعاىل للشيخ
ينقد الصوفية ويدحضهم بقوهلم؛ فأعجز الصوفية عن الرد حىت مشاخيهم وعلى رأسهم 

ره ـدع باحلق ويرجع هللا معلنا كفـه الوكيل أن يصـشيخ طرقهم الذي عرض علي
 وغريهم من طواغيت الصوفية أو أن يناظره ويرد على قوله )٢( وابن الفارض)١(بابن عريب

كنه سكت وسكتت الصوفية مجيعها حىت يكون هلذا الكتاب ما كان له من انتشار ول
وهم ينظرون فقد أتاهم الوكيل من حيث ال يستطيعون الرد على قوله ألن ردهم إما أن 
يكون بتصرحيهم بأم مصدقني بقول علمائهم اخلارج عن الدين أو تصرحيهم الكفر به 

  .لى فكر أتباعهم باخلداع والتضليلوبذلك خيسرون ما هم فيه من سيطرة ع

 دي يف اية كتابه أن يستمر مناضالًـ رمحه اهللا ـ  الوكيل / وقد وعد الشيخ
اهللا يف جماة ضالل الصوفية وهو يعلم أنه بذلك يثري أحقادهم وأن ذلك يقف به على 

  .شفا خطر قد يدمهه بغتة

 إال إذا أصميت ـ  وحسيب اهللاـولن أضع القلم : (  ـرمحه اهللاـ يقول 
فلن ختشى صولة احلق، سورة ! الصوفية، وأدميت، أو إال إذا دمت أنا، أو قضيت

ا بضغينة، بل إنه لريفع بأيدينا ـالباطل، ولكن كل هذا لن ميس قلوبنا حبقد، وال نفوسن
ة ـة إىل اهللا أن يهب لنا، وللصوفيـ يف ضراعة خاشعـ ومن خلفها قلوبنا حتثها ـ

  .)٣()ق، وأن يهديهم سبحانه سبيل اإلسالم اإلميان احل

صوفية يف وقت عظم لل فيما قال فقد تصدى  صادقاً ـرمحه اهللاـ وقد كان 
 إىل خطرهم على  ـيرمحه اهللاـ شأا وكان من اخلطر التصدي هلم إال أنه كان ينظر 

  . يف مواجهة خطرهمالعقيدة اإلسالمية ومل يكن ينظر لسطوم فقد كان شجاعاً

ان أكرب خطر ـوك: ( ـرمحه اهللاـ ي عبد الرحيم ـ حممد عل/ ول الشيخيق
م األضرحة ـة واعتقادام واختاذهـ مهازل الصوفي ـرمحه اهللاـ تصدى له الشيخ 

                                  

 . الباب اخلاص بالرد على الصوفيةسيترجم له يف) ١(

 . السابق)٢(

 ).٢٢٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٣(
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ام هلا املوالد وينذر إليها القرابني رجاء ـد إليها الرحال وتقـ من دون اهللا يشأرباباً
  .منفعة أو دفع مضرة

ه على أن العلم ـة وقادة وعقل ناضج ودل بكتابتـقرحيأوضح ذلك يف كتبه ب
  .)١()ال آخر له، وأن الفضل ال حد له 

الوكيل عن /  فتحي عثمان أن من قرأ اآلن ما كتبه الشيخ /ويقول الشيخ
 ، ولكن الشيخ ركب جلة ما هلا من قرار وخاض حبراً ميسوراًالصوفية ظن أن األمر سهالً

ال سنة القبور من شيوخ الطرق مههم املغامن جيروا باالجتار ما له سواحل فما كان هناك إ
  .)٢(بالدين يلتف حوهلم آالف األتباع اجلاهلني حبقائق الدين 

�&��	�+�,�Kא+-*אد��T �א	������ل�א	������وא4!-��د�! �

رمحه ـ  الوكيل  /اعتمد الكثريون من الكتاب عن الصوفية على كتابات الشيخ
خ نصوص الصوفية من كتبهم يف دقة متناهية، وعرضها بأسلوب فقد نقل الشياهللا ـ 

  .علمي وحتقيق دقيق وبذلك يكون قد أغىن غريه عن الرجوع لكتبهم

  . باألمانة العلمية العالية يف النقل والدقة يف ذلك ـ رمحه اهللا ـوعرف

  :  فتحي عثمان/ يقول الشيخ

  .)٣() لكل من أراد أن يكتب عن التصوفوتعترب كتبه مرجعا(

 حممد صفوت نور الدين الرئيس العام جلماعة أنصار السنة أن /ويذكر الشيخ
  .الوكيل هناك من الكتاب من هم اآلن يف كتابام امتداد فكري ملا كتبه

وإن ما يكتبه األستاذ حممود املراكيب مبجلة التوحيد اليوم وما سطره يف كتبه : (يقول
  .هلو امتداد جيد هلذا الفكر ت السماويةخاصة كتاب تسرب الفكر الباطين للرساال

                                  

 ). ب:ص( يف تقدميه للكتاب ، عبد الرمحن الوكيل،دعوة احلق) ١(

 ).١٠ص( من ضالالت الصوفية، فتحي عثمان، :انظر) ٢(

 ).١٠ص(، سيد اخللق بشر )٦ص(،  من ضالالت الصوفية)٨ص (اجليلي وكتابه اإلنسان الكامل، ) ٣(
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وما كتبه السندي وغريه من الكتاب حول التصوف لكشف حقيقة الصوفية اليت 
الرمحن الوكيل   عبد / امتداد فكري ملا كتبه الشيخاًـتستهوي الناس إلضالهلم هو أيض

  .)١( ) ـرمحه اهللا تعاىلـ 

��-T	א����P��W� �

  : التاليةوأمهية الكتاب تنجلي يف النقاط (

  . أن املؤلف قد اتسم باملوضوعية يف دراسته– ١

وحدة " بالفلسفة اليونانية األمر الذي أهله لدحض نظرية  أنه كان رمحه اهللا خبرياً– ٢
  ".الوجود

 أن أسلوب املؤلف أسلوب أديب متميز ورصني مما كان له األثر البليغ يف خدمة – ٣
  .الفكرة اليت انتدب نفسه لبياا

ن الكتاب ظهر يف مرحلة، قويت شوكة هذه الطائفة، وكان هذا الكتاب صفعة  أ– ٤
  .قوية نبهت املخدوعني بالصوفية وردم للحق

  حامساً ملوقع املؤلف داخل مجاعة أنصار السنة فإن الكتاب عكس موقفاً نظراً– ٥
  .)٢()وصرحيا للجماعة من بدع ومنكرات الصوفية 

هذه " قد أظهر لنا يف سفره العظيم  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / وذا يكون الشيخ
 يف نقله، ، أميناً منصفاًصفات الكاتب والداعية املسلم؛ فقد كان عادالً" هي الصوفية

 ألبناء املسلمني من أتباع  عليه ناصحاً على اهللا معتمداً يف قول احلق، متوكالًشجاعاً
ىل كتاب اهللا وأن ينبذوا ما هم فيه ني بأن يعودوا إـ للمبتدع هلم، وداعياًالبدع وحمذراً

  .من ضالل

وأين ال أحسبه وال أزكي على اهللا أحد أنه صدق وأخلص فكان هذا التوفيق 
  .والسداد

                                  

 ).٤ص ( تحي عثمانف سيد اخللق بشر،) ١(

 . رامي إبراهيم البنا، بتصرف: تعليق)٣٩ص(  مرجع سابق عبد الرمحن الوكيل،هذه هي الصوفية،) ٢(
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  :  ـرمحه اهللاـ يقول الوكيل 

وما نشتري مبا نكتب رضاء الناس، وإمنا نبتغي به رضاء اهللا، فلله ما بذلت من (
جهداً يف سبيله، وأال يضيعه بذنب منا نقترفه، جهد، وأضرع إليه سبحانه أن يدخره يل 

  .)١()وهو موالنا ونعم النصري

٣���Y  R�W-���א	����Kא}������tא	1�Yوא7

 هو إبراز  ـرمحه اهللاـ الرمحن الوكيل   عبد/ إن كتاب الصفات اإلهلية للشيخ
اهللا تعاىل لعقيدة أهل السنة واجلماعة يف إثبام الصفات اإلهلية كما جاءت يف كتاب 

  . دون تعطيل وال تأويل وال متثيل����وسنة نبيه حممد 

ه الشيخ ـق؛ حيث ذكر فيـ لكتابه دعوة احلوميكن اعتبار هذا الكتاب مكمالً
  . توحيد العبادة وفصل فيه وذكر وسائل العبادة بإسهاب ـرمحه اهللاـ 

تعاىل مث جاء يف كتاب الصفات اإلهلية ليفصل يف موضوع اإلميان بصفات اهللا 
  . بني إميان السلف وإميان اخللفمقارناً

��-T	א�K���QW�  

 املوافق /هـ١٣٨١ مجادى اآلخرة ١٠صدرت طبعة الصفات اإلهلية األوىل يف 
  .م١٨/١١/١٩٦١

  . القرى للطباعة بالقاهرة، والطبعة بدون تاريخأممث صدرت طبعته الثانية من دار 

��-T	א�Y�	[&�J+��)�V	אW� �

 اليت عاجل  ـرمحه اهللاـ  الوكيل /هلية من مؤلفات الشيخإن كتاب الصفات اإل
  .فيها قضية من أهم القضايا العقدية وهي اإلميان بصفات اهللا تعاىل

كما عرفنا يهتم مبعاجلة القضايا اليت يعيشها اتمع ومتس ـ رمحه اهللا ـ والشيخ 
  .أصول العقيدة وجذورها

                                  

 . رامي إبراهيم البنا، بتصرف: تعليق)٥٨ص(  مرجع سابق عبد الرمحن الوكيل،هذه هي الصوفية، )١(
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 األشاعرة اليت ختالف منهج السلف فقد كان التعليم الديين يف مصر ميثل عقيدة
  .يف اإلميان بالصفات اإلهلية

 إثبات الصفات اإلهلية كما وردت يف القرآن الكرمي والسنة  ـرمحه اهللاـ فأراد 
الشريفة من خالل الرد على األشاعرة الذين خالفوا منهج السلف الصاحل يف اإلميان 

  .بالصفات اإلهلية

وحرص على إثبات أن السلف هم األسلم واألعلم واألحكم وعرض عقيدة 
أساطني األشاعرة ومؤلفام اليت أظهروا للناس فيها عدوهلم عن ما قالوه ورجوعهم 

  .ملذهب أهل السنة واجلماعة

��-T	א�O����	א��m5+W� �

وقد عاجل الشيخ موضوع األمساء والصفات بأسلوب احلوار مع الفرق األخرى (
 فوضع الدواء مواضع العلل وأبرز عقيدة أهل السنة )١(صة األشاعرة واجلهميةوخا

  .واجلماعة

  .وقد ضمن الشيخ مبؤلفات األساطني األشعرية

  .تابوا فيها عن معتقدام املخالفة ملعتقد أهل السنة واجلماعة

مما أعطى الكتاب فائدة جديدة نقدمها ملن يصرون على االنتساب إىل مؤلفات 
  .)٢()قبل توبتهم هؤالء 

هذا الكتاب حوار مع األشاعرة الذين سطوا على األزهر لقرون فكان للشيخ 
فيه نداء ورجاء لشيوخ األزهر يف تدريس العقيدة كما جاءت يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

  . واليت كانت إميان الصحابة وتابعيهم يف القرون الثالثة األوىل����
                                  

قالوا ال قدرة للعبد ال مؤثرة وال كاسبة بل هو كاجلماد، واجلنة والنار . أصحاب جهم بن صفوان: اجلهمية )١(
 زين الدين حممد ،التوقيف على مهمات التعاريف . ود سوى اهللاـا وال يبقى موجـيفنيان بعد دخول أهلهم

: املتوىف(اوي القاهري اج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املنـاملدعو بعبد الرؤوف بن ت
 .)١٣٣ص( م١٩٩٠/هـ١٤١٠ األوىل: ةـالطبع ، القاهرة،  عامل الكتب ،) هـ١٠٣١

 ).٤ص(الوصيف علي حزة، . الصفات اإلهلية، د) ٢(
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فات اهللا مث عرض رأي املتكلمني وخاصة فعرض إميان الصحابة ومعتقدهم يف ص
  .األشاعرة ومعتقدهم يف الصفات اإلهلية

معتقد   ألئمة األشاعرة الذين عدلوا عن رأيهم مث عادوا إىلاًمث أورد نصوص
  .السلف الصاحل يف اإلميان بصفات اهللا

ولقد رأيت أن أنشر هذه النصوص ألئمة األشاعرة وهم : (وقال رمحه اهللا
، الغزايل، وسريى أولئك أن )٤(، الرازي)٣( وابن فورك)٢( واجلويين)١(اقاليناألشعري والب

أئمة األشاعرة اعترفوا بأن طريقة السلف هي األسلم وبأا هي األعلم وبأا هي 
  .)األحكم

وقارن بني السلف واخللف يف اإلميان بالصفات اإلهلية، مث حقق مذهب السلف 
  .يف ذلك

 بعد حتقيق مذهب السلف احلق بأن هذه هي  ـرمحه اهللاـ وقد عقب الوكيل 
  .عقيدة أنصار السنة احملمدية

٤�����$��m�	وא��5�Q��	����m-zو��m&*�E!و��m~��&�����m�	א���-R�:  

 فقد تفهم الشيخ  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / كتاب البهائية من أهم مؤلفات الشيخ
 للنحل املخالفة للعقيدة بعاًخطورة البهائية على الفكر اإلسالمي حيث أنه كان متا

  . يف إظهار باطلها وضالهلا، فكيف بنحلة كالبهائيةاإلسالمية وجمتهداً
                                  

هـ، ٣٣٨حممـد بن الطيب بن حممـد بن جعفر الباقالين، أبو بكـر، ولد بالبصـرة سنة : الباقالين هو )١(
 ودفن يوم األحد لسبع بقني من ،لرئاسة يف مذهب األشاعرة، تويف يوم السبتوسكن بغداد وانتهت إليه ا

 ).١٩٠ص ،١٧ج(سري أعالم النبالء . هـ ببغداد ٤٠٣ذي القعدة سنة 

عبد امللك بن عبـد اهللا بن يوسف بن حممـد، امللقب بإمام احلرمني اجلويـين، أبو املعايل، :  اجلويين هو)٢(
هـ، ٤٧٨هـ، وتويف سنة ٤١٩صويل ولد يف جوين ـ من نواحي نيسابور ـ سنة احملقق النظار، املتكلم األ

  ).٤٦٨، ص١٨ج(سري أعالم النبالء 
 برع يف الكالم وخمتلف  أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك املتكلم األصويل األديب النحوي الواعظ/األستاذ )٣(

 .)٢٧٢، ص٤ج( وفيات األعيان .هـ٤٠٦العلوم ، وتويف سنة 

هـ ، تويف ٥٤٤حممد بن عمـر بن احلسني بن علي التميمـي البكري، فخر الدين ولـد سنة : رازي هو ال)٤(
 ).٣١٣، ص٦ج(األعالم .هـ ٦٠٦راة يوم عيد الفطر سنة 
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نشطت بعد ( خطورة البهائية منذ بداية ظهورها فقد  ـرمحه اهللاـ وقد عرف 
م وقد أطلت األفعى برأسها بعد هزمية فلسطني وبدأ البهائيون يقيمون ١٩٥٢ثورة 

 / ومنذ ذلك الوقت تنبه هلم األستاذ...  رمسياًتراف مبذهبهم ديناًالقضايا يطالبون باالع
م ونشره سنة ١٩٥٩/هـ١٣٧٩.. . ةـف كتابه البهائيـ فأل،الرمحن الوكيل عبد

  .)١()م١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢

��-T	א�K���Q�W� �

  : طبع الكتاب مرتني وهي

  .م١٩٦٢/هـ١٣٨١ الطبعة األوىل عام – ١

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ الطبعة الثانية عام – ٢

   . أمحد محدي إمام/  لألستاذ :ويف هذه الطبعة مراجعة وضبط وتنسيق

����m�	א���-R�Y�	[&�J+����	א��)�i�W� �

  :  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / يقول الشيخ

باسم اهللا ألفنا هذا الكتاب؛ لنكشف الستر عن حقيقة هؤالء الذين علمهم (
  .ترفون اخلطايا باسم الديناالستعمار والصهيونية كيف خيونون باسم الدين، ويق

 عن اإلسالم، عن احلق، عن قيم الفكر السامية، ومقدسات ألفته باسم اهللا ذياداً
 عن شرف كل إنسان حر وكرامته وحريته، فالبهائية تبذل كل جهدها األخالق، ذياداً

  .يف سبيل أن تكون للصهيونية السيطرة الباغية على الشرق كله، مث على العامل امجع

ي ذا الكتاب أسهم يف إنقاذ شبابنا وأسرنا من ذلك الفساد العقدي ولعل
ووجودية أو شيوعية مرة رة، وائية مرة، ـر باسم صوفية مـواخللقي الذي ينتش

  .)٢()أخرى

                                  

من ) ٧٦ص(م، مطبعة املدين، القاهرة، ١٩٨٦/هـ١٤٠٧ ،٢ ط)٣٦ص (البهائية، عبد الرمحن الوكيل،) ١(
 .م أمحد إما: بقلم،مقدمة الكتاب

 . بتصرف)٣٦ص( املرجع السابق،) ٢(
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  : يقول الشيخ

زا املري إن مصادري هي كتب البهائية املقدسة، وال سيما كتب معبودهم األول(
 ابن املريزا )٢("السيد عباس"امللقب بالبهاء، وكتب معبودهم اآلخر  )١("حسني علي"

 )٣("أبو الفضائل اجلرفادقاين"حسني امللقب بعبد البهاء، وكتب أكرب داعية ائي وهو 
  ...وقد لقبته بأيب الرذائل

ولكي يرتبط أول الكتاب بآخره، ويتضح املوضوع كتبت عن املؤامرة السبئية 
  . وتتبعت بإجياز ما جنم من فرق عن السبئية حىت البهائية)٤(بن سبأ اهللا ليت قام ا عبدا

ة ما هي ـالء أن البهائيـذه الفرق، ليبدو لنا يف جـكما ذكرت ما دانت به ه
  .)٥()إال نفثات من ضاللة كل فرقة 

ة كثرية ـف البهائيـل يف تأليـع إليها الوكيـع اليت رجـوقد كانت املراج
  : متنوعة وهيو

 . ورسالة كتابا١٥ًمراجع أساسية عن البهائية وقد بني الشيخ أا قاربت  -

 .مراجع حول البهائية والردود عليها -

 .مراجع إسالمية عامة -

 .مراجع حديثة -

                                  

 . سيترجم له يف الباب الثالث ؛ الفصل الرابع الرد على البهائية) ١(

 .السابق) ٢(

 .سيترجم له يف الباب الثالث ؛ الفصل الرابع الرد على البهائية) ٣(

كان يهوديا : يمن، قيلأصله من ال .وكانت تقول بألوهية علي. رأس الطائفة السبئية: بن سبأ اهللا عبد: هو) ٤(
رحل إىل احلجاز فالبصرة فالكوفة ونشر فتنا كثرية يف صفوف املسلمني، تويف سنة يف حدود . اإلسالموأظهر 

 .)٨٨، ص٤ج(األعالم للزركلي . هـ٤٠سنة 

 .بتصرف) ٣٨ص (  عبد الرمحن الوكيل،البهائية،) ٥(
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 رسالة تقدير على  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / أرسل مدير مكتب الرئيس للشيخ
  : أليف كتاب البهائية جاء فيهت

  .الرمحن الوكيل  عبد/ السيد(
أمرين سيادته أن أبعث إليك بشكره البالغ على هذه املشاعر : حتية طيبة وبعد

  .تارخيها وعقيدا" البهائية"الصادقة اليت محلتك على موافاته بكتابك 
 باهللا وتسمو وإن السيد الرئيس ليقدر لك هذه الروح العالية اليت تصفو بيقينها

 فيك هذه الغرية القوية اليت تدفعك إىل  حمبباً����بالعمل بكتابه والتمسك بسنة رسوله 
  .)١()الرد على ما يفتري به على الدين القومي من شبه وأباطيل 

����m�	א���-R�Kאv���W� �

مبميزات كثرية فقد أثىن عليه الكثري ـ رمحه اهللا ـ متيز كتاب البهائية للوكيل 
ماء والكتاب يف الصحف ومن خالل هذه الكتابات أذكر أهم املميزات اليت من العل

  :  وهي ـرمحه اهللاـ وصف ا الكتاب وصاحبه 
 .أن هذا الكتاب يعترب دراسة موضوعية وافية متخصصة لنحلة البهائية -

 . رجع عند تأليفه إىل مراجع كثرية ومتنوعة ـرمحه اهللاـ أن الشيخ  -

 لنشأة بعض الفرق والربط بينها  ـرمحه اهللاـ بعه الشيخ التسلسل الزمين الذي تت -
 .لتحذير املسلمني من تآمر أعداء اإلسالم وتبصرم ملواجهة هذه املؤامرات

 تبني أبعاد ومعتقدات البهائية  ـ رمحه اهللا ـظهور مؤلفات حديثة بعد كتاب الشيخ -
 وخروجهم عن الدين وتبني سبق الوكيل رمحه اهللا وتبصريه املسلمني بردة البهائية

 .)٢(اإلسالمي وذلك منذ أربعة وعشرين عاما

                                  
هـ، ١٣٨٥ تاريخ ،١١ورية لكتاب البهائية، عدد جملة اهلدي النبوي، مقالة تقدير من السيد رئيس اجلمه) ١(

 ).١٤ص(

هـ، ١٤٠٦ رمضان، ٢٨ه، سعد صادق ـجريدة األخبار، مقالة الدعوة إىل التوحيد كانت أكرب اهتمامات) ٢(
 .م٥/٦/١٩٨٦
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 للبهائية وخطورا منذ بداية نشاطها وتأليفه هذا  ـرمحه اهللاـ تنبه الوكيل  -
 .الكتاب

ا من الفرق دراسة إسالمية ـة وغريهـ للبهائي ـرمحه اهللاـ إن دراسة الوكيل  -
الباحثني يف الفرق  سالفه منة مل تدنسها دراسة غربية وهي بذلك تلحقه بأـأصيل

، فكتاب البهائية مرجع ا وغريمه)٢( والبغدادي)١(وامللل والنحل من أمثال الشهرستاين
 .)٣ (أساسي شامل واع متفرد

fא��g����R�	א��m�)٤(+=����K�Uل�R-���א	���m����د�!
. 

 : لكتاب البهائية كتبههـ نقدا١٣٨٢ًنشرت جملة األزهر يف عدد رجب سنة 
  .اهللا السمان مد عبدحم

ابتدأ مقالته بأن مكتبة مجاعة أنصار السنة بعابدين قد نشرت كتاب للبهائية 
الرمحن الوكيل الرئيس العام للجماعة، وأن كتابه هذا دراسة   عبد/ ومؤلفه هو الشيخ

  .واسعة عن هذه النحلة
 /دة، وال ريب يف أن األستاذـع هلذه الدراسة اجليـفهذا عرض سري: (وقال

 بالبهائية ومفترياا  شامالً يشكر عليه، فقد جعلنا نلم إملاماًالرمحن الوكيل بذل جهداً عبد
  .)٥()يف روعة البيان 

                                  
علم كان إماماً مربزاً مقدماً يف : قال السبكي. حممد بن عبد الكرمي بن أمحد أبو الفتح املعروف بالشهرستاين) ١(

تويف . ل والنحل، اية اإلقدام، وغريمهالامل: الكالم والنظر، برع يف الفقه واألصول والكالم، ومن تصانيفه
، ٦ج(: طبقات الشافعية: انظر. هـ٤٧٩: ، وقيلهـ٤٦٧، وكانت والدته عام )هـ٥٤٨(سنة 

 ).١٣٠ـ١٢٨ص

 ، كان كامل ذو الفنون، الفقيه األصويل األستاذ ال،ر بن حممد البغدادي أبو منصورـعبد القاهر بن طاه )٢(
املنتخب من كتاب السياق لتاريخ . هـ٤٢٩هـ، وقيل سنة ٤٢٧كثري الشيوخ كثري الفنون ، مات سنة 

،احلَنبِلي تِقي الديِن، أَبو ِإسحاق ِإبراِهيم بن محمِد بِن اَألزهِر بِن أَحمد بِن محمٍد الِعراِقي:  املؤلف،نيسابور
 .)٣٩٤ص (.هـ١٤١٤  دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع ،خالد حيدر: ت ) هـ٦٤١: املتوىف(

 ).٩ص ( أمحد محدي إمام، : مقدمة عبد الرمحن الوكيل،البهائية،) ٣(

يل،  عبد الرمحن الوك : وكتاب البهائية، بقلم،ة األزهرـهـ، مقال١٣٨٢تاريخ ، ٩اهلدي النبوي، العدد ) ٤(
 ).٢٨ص (

 ).٣٠ص(، املرجع السابق ) ٥(
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  : مث عرض نقده لكتاب البهائية وهو

 أنه مل خيل من احلدة اليت كنا أن نود أن جينب أسلوبه منها يف هذه الدراسة العلمية – ١
  .املوضوعية

حياول إلصاق البهائية باحلركة السبئية واحلركة اليهودية منذ  أن الوكيل كان – ٢
  .ضحى اإلسالم

 كلمة الصهيونية وهي كلمة ���� أنه استعمل وهو حيدثنا عن الفتنة يف عثمان – ٣
  .مستحدثة

م فكيف تربط ١٨١٩ أن مؤسس البابية اليت كانت فيما بعد البهائية ولد عام – ٤
  .بن سبأ املعاصر للخليفة الثالث اهللا حركته بالسبيئية املنتمية إىل عبد

  .)١()إين أرى بعدا عن املقاييس الصحيحة للدراسة العلمية املنهجية : (ويقول

  : مث ختم مقالته بقوله

 هو عدم املساس بأقدار علي وبنيه،  جديداًوإين ألمحد بعد ذلك للمؤلف اجتاهاً(
  .يف اجتهاد الرأيوتأويله لكل ما حدث يف فتنة احلسني وغريها، بأن اخلطأ 

ة ـة عن هذه النحلة احلديثـا بدراسة قيمـ أن قلمه قد أمتعنوأمحد له أيضاً
ل ـذي جيد لذة يف التحلـني من الشباب الـاليت ال زالت تستهوي بعض املأفون

  .)٢()واالحنالل 

�	�E/א�,!���R�	א����	א�h�E�&W   

د الذي حرص فيه على شكر الوكيل جملة األزهر والكاتب الكرمي على هذا النق
 يشهد للكاتب بأنه قرأ قبل  دقيقاًزاًـ موجرض الكتاب عرضاًـالتجرد لإلنصاف؛ فع

  .أن يكتب

                                  

 ).٣٠ص(هـ ١٣٨٢جملة األزهر، عدد رجب، ) ١(

 .)٣٠ص  ( السابقلعدداجملة األزهر، ) ٢(
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ورد على مسألة احلدة بأا مسألة نسبية قد يراها البعض لينا ال حدة، وقد تكون يف  -
 .مقاييس احلق كلمة حق جيب أن تقال

وب كل ـ اليت عاشها ألتى بأسلوإن الكاتب لو عاش مع كتب البهائيني السنوات
 .ما للحق من حدة وحول وطول

إنين يا أخي أكتب وأنا مسلم من إسالمييت اندفعت كلمايت : ( ـرمحه اهللاـ وقال 
  .)١()جتابه الكفر القذر، من إسالمييت انبعثت تعبريات تدفع الباطل مبا جيب أن يدفع به 

  .ن وصفه باحلدة مع الصوفية على م أيضاًويف قول الوكيل رمحه اهللا هذا رداً

  : مث رد رمحه اهللا على إلصاق البهائية باحلركة السبيئة واحلركة اليهودية بقوله

ليتبني لنا جبالء أن البابية والبهائية امتداد هلذه املؤامرات، وأن ما كاد به (
  .)٢( )الشيطان قدميا لدين اإلسالم هو عني ما يكيد به حديثاً

 :)٣( العقاد/ ة الصهيونية وهي مستحدثة مبا يقوله األستاذورد على استعماله كلم
 كان الواقع أن الصهيونية احلديثة كأختها القدمية كلتامها وليدة السياسة والسياسيني أياً(

  .)٤()السبب الذي تستند إليه

 وإا كحركة سياسية نشأت بني اليهود فهي قدمية وهلا أهدافها وغاياا :ويقول
  . يف هذا االستعمالأت، وهو بذلك ليس بدعاًاحلديثة منذ نش

ويرد على قوله أنه ربط حركة البهاء بالسبئية بأنه كما جيوز لنا أن نربط أصول 
اإلميان الصحيحة يف عصر متأخر بأصول اإلميان يف عصر متقدم كذلك جيوز لنا أن نربط 

  .الكفر بأصوله األوىل

                                  

 .بتصرف) ٣١ص(اهلدي النبوي، مقالة األزهر وكتاب البهائية، ) ١(

 .بتصرف) ٣٢ص ( العدد السابق، اهلدي النبوي)٢(

 عام ، ولد يوم اجلمعة الثامن والعشرين من يونيو،عباس حممود أفندي إبراهيم مصطفى العقاد: العقاد هو) ٣(
 وبرع فيه وفاق األقران، وألف مؤلفات أدبية كثرية، تويف سنة ، واشتغل باألدب، يف مدينة أسوان،م١٨٨٩
 .)٢٦٦ ، ص٣ج( األعالم للزركلي  .م١٩٦٤

 ).٣٢ص( مرجع سابق اهلدي النبوي،) ٤(
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لة إىل فكرة الشيعة الباطنية يف وإن الكاتب قد قرر أنه من السهل رد هذه النح
  مسألة املهدي املنتظر وأين زمن البهائية من زمن الباطينة؟

  :  ـرمحه اهللاـ مث يقول 

 من األفكار الفلسفية وحنن يف حبثنا يف أمور التصوف والفلسفة نرد كثرياً(
  .والصوفية احلديثة إىل أصوهلا اليونانية أو الشرقية

ر وأنواعه واضحة كل الوضوح، وقد جند أصول واملشاات بني ألوان الكف
  .)١()الكفر اليت كانت يف قوم نوح هي عني أصول الكفر اليت حتارا اليوم

�ً�$�M�W���	א��mEE���	א�h-T	אW  

  : وهي ثالثة كتب

  . مصرع التصوف، وكان حتقيق ملخطوطةـ ١

  . الروض األنفـ ٢

  . إعالم املوقعني عن رب العاملنيـ ٣

  . واستدراكات على حتقيقات سابقةومها دراسة

١�����K+� ع�א	-��� �

كتاب مصرع التصوف هو نتاج حتقيق علمي دقيق، لكتابني لعلم من أعالم 
  : رمحه اهللا والكتابني مها القرن التاسع اهلجري وهو برهان الدين البقاعي

  . تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريبـ ١

  .االحتاد حتذير العباد من أهل العناد ببدعة ـ ٢

مصرع "يف كتاب واحد مساه ـ رمحه اهللا ـ  الوكيل / وقد مجعها الشيخ
  ".التصوف

                                  

 .بتصرف) ٣٣ص(، يةمقالة األزهر وكتاب البهائ اهلدي النبوي،) ١(
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  : عن سبب هذه التسميةـ رمحه اهللا ـ وقال 

  ".مصرع التصوف" فقد مسيناه الًت قاملا كان الكتاب ينقد التصوف نقداً(

حدمها من  لطول عنواين الكتابني، وملا يف أ)١(واعتذر عن خمالفة األصل يف التسمية
  .)٢()تعريض بالقارئ

��-T	א�K���Q�W� �

  : طبع كتاب مصرع التصوف ثالث طبعات

  .م٣١/١٢/١٩٥٢هـ املوافق ١٣٧٢ صفر ١٢بتاريخ : الطبعة األوىل

ة واإلفتاء ـة إدارة البحوث العلميـت حتت إشراف رئاسـطبع: الطبعة الثانية
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٥بالرياض بتاريخ 

  .هـ١٤٢٥/م٢٠٠٤ تاريخ ، اإلميان باإلسكندريةدارطبعتها : الطبعة الثالثة

t��-T	א�J)u���E�E��h�0�W� �

 يف مقدمة مصرع التصوف أن النسخة اليت  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / ذكر الشيخ
  :  ـرمحه اهللاـ اعتمد عليها يف نشر هذا الكتاب ميلكها الشيخ حممد نصيف ويقول 

 العلم فأعطاها إىل فضيلة أستاذنا  يف العمل على نشروقد تفضل كدأبه دائماً(
 حممد حامد الفقي ليعمل على نشرها؛ فتفضل أستاذنا ووكل إىل أمر / الكبري الشيخ

  .)٣()حتقيقها والتعليق عليها 

                                  

األوىل واألفضل يف الكتب التراثية أن تطبع بأمسائها األصلية اليت كتبها مؤلفوها ، فهو أفضل للتاريخ وللعلم ) ١(
 .وللمنهجية العلمية

، دار اإلميان، اإلسكندرية، ٣ عبد الرمحن الوكيل، ط:مصرع التصوف، برهان الدين البقاعي، حتقيق وتعليق) ٢(
 ).١٢ص(م، ٢٠٠٤

 . )١٥ص(، املرجع السابق) ٣(
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 داللة على  ـرمحهما اهللاـ الرمحن الوكيل   عبد/ ويف توكيل الفقي للشيخ
 أنصار السنة مبعتقدات معرفة الوكيل بالتصوف وأهله وأنه كان أعلم رجال مجاعة

  .الصوفية ومؤلفام وأقدرهم على حتقيق الكتب املؤلفة يف ذلك

t��-T	א�O�#!�E�	א��m5+�W� �

د يف الكتابني يقوم ـج البقاعي يف النقـ إن منه: ـرمحه اهللاـ يقول الوكيل 
  : على أصلني ومها

ربى ـلكن التائية اـوع .البن عريب" مـفصوص احلك" نقل نصوص كثرية عن ـ ١
 ما يعلق عليها ويكشف ما فيها من جمافة للتوحيد البن الفارض، وأنه كان قليالً

  . على فطنة القارئ ومعرفته بدينهمعتمداً

  . إن البقاعي ذكر فتاوى كثرية عن شيوخ القرون السابع والثامن والتاسع اهلجريةـ ٢

  :  ـرمحه اهللاـ مث يقول 

 ابن تيمية سوى الرتر اليسري جدا بيد أن أن املؤلف مل ينقل عن: ومما الحظته(
هذا جيعل للكتاب خطره الكبري يف نظر املتصوفة على معتقدهم؛ إذ ال يستطيعون اام 
أحد مما ذكرهم البقاعي باخلصومة، كما كانوا يفعلون مفترين بالنسبة إىل الشيخ اإلمام 

  .)١()ابن تيمية

��-T	א�O���R�	א���!�W� �

 عمله يف حتقيق مصرع التصوف يف عدة نقاط  ـرمحه اهللاـ عرض الوكيل 
  : مجعت االختصار والوضوح أمهها

 وإما عن كتب علماء نقدوا ، أن نص الكتاب هو إما نقول عن الفصوص والتائيةـ ١
  . ـرمحه اهللاـ التصوف، وإما من إنشاء املؤلف 

                                  

 ).١٣ص(، مصرع التصوف، برهان الدين الببقاعي) ١(
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النقول أما ما كان من نقول فقد بذل الوكيل فيها كل اجلهد يف سبيل حتقيق هذه 
  :  ـرمحه اهللاـ مبراجعتها يف كتب أولئك العلماء ويقول 

 كان من نتائجه أن أصبحت  كبرياًويشهد اهللا أين لقيت يف سبيل ذلك نصباً(
ل ـاره اطمئنان القارئ إىل كـوق كل فطنة، وسيكون من آثـأمانة البقاعي يف النقل ف

  .)١()ما نقله 
على حاله وصوب فيه ما جتزم قواعد أما ما كان من أسلوب املؤلف فقد تركه 

  . إىل ذلك يف اهلامشالعربية خبطئه مشرياً
 برهن على املواضع املخالفة للعقل والنقل عند الصوفية ألن املؤلف اكتفى بإيراد ـ ٢

  . للقارئ احلكم عليهاالنصوص تاركاً
 على  مصطلحات الصوفية الكثرية الواردة يف الكتاب معتمداً ـرمحه اهللاـ  فسر ـ ٣

  .كتب الصوفية حىت خيلص للكتاب احلق واإلنصاف والصدق
 يف وصف ما قام به يف  ـرمحه اهللاـ ا الوكيل ـوغريها من النقاط اليت ذكره

  .حتقيق هذا الكتاب
غري أن النقاط املخصوصة بالذكر فيها داللة واضحة على ما قام به الوكيل من 

  . دقيقاً علمياًقيقاً فوق كل فطنة وأنه كان حتحتقيق ونقل هو أيضاً
٢���Y$وض�א� 	א��W� �

 )٣(يـم السهيلـ أليب القاس)٢(امـرح سرية ابن هشـف هو شـالروض األن
  . جملدات وطبع منذ أكثر من نصف قرن٧وهو 

                                  

 ).١٤ص( مصرع التصوف، برهان الدين الببقاعي )١(

هو أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، مشهور حبمل العلم، متقدم يف :  ابن هشام)٢(
، رية وغريهاـيم يف السـاب محري، وكتابه العظـة، له كتاب يف أنسرـو، أصله من البصـالنسب والنح

 ).١٩٢، ص٦ج(، معجم املؤلفني )٤٢٨، ص١٠ج(سري أعالم النبالء : انظر. هـ، مبصر٢١٨: ت

)٣(  األخبارى اللغوى النحوى األندلسى هيلىمث الس عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن أمحد بن أىب احلسن اخلثعمى
 إنباه الرواة على .هـ٥٨١ يف السري والتراجم تويف سنة  القدر ىف علم العربية، كثري االطالعفاضل كبري
 .)١٦٢، ص٢ج(أنباه النحاة 
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  :  ـرمحه اهللاـ  سيد رزق الطويل  /يقول الدكتور

ة ذا الكتاب، وخباصـترات يف حتقيقه هلـالرمحن ف عبد / وقد عايشت الشيخ(
ة اليت متيز ا كتاب السهيلي، والرجل يف صناعة النحو عامل ـيف بعض القضايا النحوي

  .)١()قدير 

فصاحب الروض األنف هو أبو القاسم السهيلي العالمة اللغوي النحوي 
  /األندلسي فكان ال بد حملققه أن يكون على معرفة كبرية بعلوم اللغة العربية والشيخ

د أثىن عليه الكثري ـة العربية وقـه من علوم اللغـرف بتمكن ع ـرمحه اهللاـ الوكيل 
الرجل يف صناعة النحو ( سيد رزق الطويل /  وكما قال األستاذ،كـمن العلماء يف ذل

  .)عامل قدير

يف مقدمة حتقيقه للروض األنف أنه عهد إليه ـ  رمحه اهللا  ـويذكر الوكيل
  .بتحقيق هذا الكتاب ومل يذكر من عهد إليه بذلك

 بدقته يف وهذا لتمكنه من اللغة العربية كما سبق وألنه رمحه اهللا عرف أيضاً
  . بالسرية النبوية الشريفة ـرمحه اهللاـ  معرفته التحقيق وأيضاً

��-T	א�K���Q�W� �

  .مكتبة ابن تيمية، القاهرة. م١٩٩٣/هـ١٤١٤طبع الكتاب طبعة واحدة عام 

 األمانة تفرض على العلماء أن  يف املقدمة أن ـرمحه اهللاـ ويتحدث الوكيل 
يبقوا نصوص التراث كما هي لتعرف احلقيقة غري مشوبة بشيء وهذا هو الواجب يف 

  .حتقيق التراث

وإذا كان هذا حيال أي تراث فما بالنا وحنن مع تراث خيص السرية النبوية 
  . ومنهاجاً وهو يطبق القرآن ليكون للبشرية املؤمنة شرعاً����اخلامتة سرية حممد 

                                  

 . )ـ ه:ص( مقدمة الكتاب  عبد الرمحن الوكيل،دعوة احلق،) ١(
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  :  إىل قسمني مها���� الكتاب يف وصف الرسول  ـرمحه اهللاـ وقسم الوكيل 

 مبا يوصف ���� كتاب استبدت م العاطفة واستغواهم الشيطان فوصفوا الرسول ـ ١
  .به اهللا تعاىل

 كتاب استبد م العقل وأسرف يف إخضاع كل شيء ملقاييسه العقلية فأسرفوا يف ـ ٢
ا هو بشر بال نبوة وآدمي هواه يقوده وتبطش به اجلحود فهو ينظر إىل حممد وكأمن

  .عواطفه كسائر البشر

  :  بعد هذا التقسيم ـرمحه اهللاـ مث يقول 

وحنن املسلمني نعوذ باهللا من هؤالء الذين أسرفوا يف التجريد واجلحود واحلقود، (
م ومن أولئك الذين أسرفوا يف العشق فكان هذا التصور حملمد، وكان هذا التصوير منه

  .)١()للحقيقة 

 تفرض علينا أن نكون على ����إن الكتابة عن الرسول : ( ـ رمحه اهللا ـويقول
دق، وكذلك ـ للص للحق، وولياًبينة من الكتاب والسنة وأن جنعل ما نقول حليفاً

ق كتاب عن خامت النبيني ومن هنا تتجلى لنا خطورة ـيفرض على كل من يتصدى لتحقي
  .)٢()األمر وجاللته 

��א�!��-T	א�O���R�	א����	�W� �

 شرح أيب القاسم السهيلي منذ أكثر من نصف قرن ويقول فطبع الروض األن
 إن املشرف على طبعه بذل الكثري مما كان يبذل غري أنه أغفل  ـرمحه اهللاـ الوكيل 

، ومل يضبط  من األخطاء املطبعية وغريها، ومل يكتب رقم آية، ومل خيرج حديثاًكثرياً
  .علق بشيء سوى بضع كلماتكلمة، ومل ي

                                  

اهرة، ، مكتبة ابن تيمية، الق١ عبد الرمحن الوكيل، ط:الروض األنف، عبد الرمحن السهيلي، حتقيق) ١(
 .  بتصرف)١٠ص(م، ١٩٩٣/هـ١٤١٤

 ).١٠ص( املرجع السابق) ٢(
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  ١٤٤ 
 

وقد قام الوكيل بضبط األعالم، ومراجعة النقول التارخيية واللغوية، وصوب 
األنساب وراجع ترمجات الصحابة وأشار إىل مراجع عشرات األحاديث ورقم اآليات 

  .وعلق على مسائل النحو العويصة، وراجع الشواهد الشعرية واألمثال وغريها

 هي التعليق على بعض  ـرمحه اهللاـ  قام ا الوكيل ومن األمور املهمة اليت
  .اآلراء العقدية للشارح

ور الدين ـره، أو رآه من أمـقمت بالتعليق على ما ذك: ( ـرمحه اهللاـ يقول 
،  وصواباًمما رأيته جمافيا للحق؛ فكانت هذه التعليقات اليت أضرع إىل اهللا أن تكون حقاً

  .)١()شعرية كانت دين الدولة أيامه ولقد كان الرجل أشعري العقيدة واأل

 على تتبع اآلراء العقدية املخالفة للحق وتصويبها  ـرمحه اهللاـ حرص الوكيل 
، حىت يظهر الكتاب يف أحسن صورة فهو ����ق ما جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله ـوف

ذي تارخيه بعد الوحي تطبيق للحق ـالذي ختمت به النبوات وال ����عن النيب العظيم 
  . جاء به القرآن الكرميكما

٣���t/��	א����J!�t�H�/م�א=!W�W� �

 حتقيق كتاب إعالم املوقعني عن رب  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /عهد إىل الشيخ
العاملني لإلمام اجلليل ابن القيم ومل يذكر رمحه اهللا من عهد إليه بذلك كما يف الروض 

  .األنف

  :  ـرمحه اهللاـ ويقول 

ا ـ يف إجازة من عملي بقسم الدراسات اإلسالمية العليحققت الكتاب وأنا(
هـ، وبني أول ١٣٨٩مبكة املكرمة يف الفترة ما بني ربيع اآلخر ومجادى اآلخرة سنة 

  .)٢()م١٩٦٩يوليه وأول سبتمرب سنة 

                                  

 ).١٧ص(، الروض األنف، عبد الرمحن السهيلي )١(

ة ابن تيمية، ـ، مكتب٢ عبد الرمحن الوكيل، ط :إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية، حتقيق) ٢(
  . من املقدمة)٢١ص(م، ١٩٨٩ /هـ١٤٠٩القاهرة، 
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  ١٤٥ 
 
رمحه ـ وعلى هذا يكون حتقيق إعالم املوقعني آخر الكتابات اليت قام ا الوكيل 

  . قبل وفاته ـاهللا

���Q��-T	א�K�W� �

  : طبع الكتاب طبعتني مها

هـ، ١٣٨٩ رمضان ١٠خ ـتارية بـا دار الكتب احلديثـنشر:  الطبعة األوىلـ ١
  .م١٩٦٩  نوفمرب٢٠

  .م١٩٨٩ /هـ١٤٠٩طبعتها دار ابن تيمية بالقاهرة تاريخ الطبع :  الطبعة الثانيةـ ٢

t�H�/م�א=!W���-R�O���R�	א���!W� �

ن أهم عمل يل هو تصويب ما وقعت فيه مجيع الطبعات  إ: ـرمحه اهللاـ يقول 
السابقة من أخطاء قاتلة يف اآليات القرآنية وليست أخطاء مطبعية وإمنا هي أخطاء من 

  .الناسخ

فرقم اآليات وذكر اسم السورة، وضبط األعالم والكلمات اللغوية، وخرج 
الكتاب بالعناوين العشرات من األحاديث املهمة، وشرح ما غمض من الكلمات، وفصل 

الكثرية، أصلح بعض أغالط احملققني، وضع ما سقط من النسخة األصلية، راجع أكثر 
  .نقول ابن القيم على مصادرها اليت عنها نقل ومصدره الكبري فتاوى ابن تيمية

��-T	���R�	א�e�E��J!אل��H�W� �

  : سم السنةالوهاب عبد اللطيف وكيل كلية أصول الدين ورئيس ق  عبد /يقول الشيخ

يم اجلوزية، ـالم املوقعني البن قـة اجلديدة لكتاب إعـفقد نظرت يف الطبع(
اليت نشرا دار الكتب احلديثة فوجدا طبعة تامة كاملة ا استدراك ما نقص من 
النصوص يف سائر الطبعات قدميها وحديثها، ولقيت ا عناية بتجريد النصوص من 

لنبوية، وا ضبط كثري من غريب األلقاب واملواضع اآليات القرآنية واألحاديث ا
  .والغريب من اللغة
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 ولذا كانت هذه الطبعة أنفع الطبعات، وأسلم النسخ من التحريف وأكملها نصاً
  .)١( )وضبطاً

  : أبو عبيدة عبد الفتاح الزيين: ويقول الناشر

دمية  ملا علمنا أن هناك نسخة قولقد سارعنا يف طبع هذا الكتاب خصوصاً( 
 بالقاهرة ة سابقاًـالرمحن الوكيل رئيس مجاعة أنصار السنة احملمدي  عبد /بتحقيق الشيخ

" مصرع التصوف"وكتاب " هذه هي الصوفية"، وصاحب كتاب  ـرمحه اهللا تعاىلـ 
ألنه األوىل بتحقيق كتب أمثال هؤالء العلماء أن يكون رجل شرب من معني السلف 

  .)٢() عامالًيف دعوته على أسلوم عاملاً  ملراد كالمهم ماضياًفامهاً

e�E.-	א�O���R�	א��m5+W� �

  : يقول الشيخ فتحي عثمان

كان صاحب منهج يف التحقيق يتسم باألمانة العلمية، والتخريج الصحيح، (
والتعليقات اهلادفة، وخري دليل على صحة ذلك القول، حتقيقه لكتاب مصرع التصوف 

  .لإلمام البقاعي

قاته حتقيقات شيخ متمكن من صنعته كما دلت تعليقاته على إذ جاءت حتقي
 على سعة االطالع وغزارة املعرفة  بيناًهوامش الكتاب وشرحه ملراميه وأغراضه دليالً

  .)٣()ودرايته بصحة النص من عدمه

 أا مل تكن على فن واحد وإمنا  ـ رمحه اهللا ـويالحظ يف حتقيقات الوكيل
ذلك داللة على سعة معرفته ومتكنه من هذه العلوم خاصة كانت من فنون خمتلفة ويف 

  .وقد طلب منه حتقيقها من أهل علم ومعرفة

                                  

  ).٩ص( بن القيما ، عن رب العاملنيإعالم املوقعني) ١(

  ).٥ص(، املرجع السابق )٢(

  ).٣ص( وقضايا التصوف، فتحي عثمان، ،عبد الرمحن الوكيل) ٣(
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 مبراجعة النقول يف حتقيقاته كان يهتم كثرياًـ رمحه اهللا ـ كما أن الوكيل 
  .التارخيية وبدقة وإيضاح املعاين اللغوية

  .فة للحق إن وجد التعليق على اآلراء العقدية وبيان ما فيها من خمالوأيضاً
 يطيل يف تعليقاته وخيرج الكتب احملققة عن حجمها  ـرمحه اهللاـ ومل يكن 

  .بشكل كبري إال فيما كان حيتاج إىل تعليقات طويلة وهي قليلة
 وإن كان هناك من امليزات  ـرمحه اهللاـ هذا أهم ما متيزت به حتقيقات الوكيل 

 يف مقدمة كل حتقيق جعله اهللا يف ميزان  ـرمحه اهللاـ والنقاط اليت اجتهد فيها ذكرها 
  .حسناته
�ً%	�M�W��E�,�&�S)*Eא	����و&�!K��  ����Wא/�	

د ـ حمم:حتقيق" ة ـيخ اإلسالم ابن تيميـنقض املنطق لش" قدم لكتاب ـ ١
 حامد / الرمحن الصنيع، وقد وكله الشيخ  وسليمان عبد،الرزاق محزة عبد

 له بالعلم واملعرفة يف الفلسفة ونفاذ اًالفقي أن يقدم هلذا الكتاب شاهد
 من خلصاء ابن تيمية رمحه اهللا والطبعة اليت قدم هلا بصريته ا، وألنه أيضاً

  .م١٩٥١فرباير  ٧/هـ١٣٧٠ ربيع الثاين ٣٠بتاريخ 
 أبو الوفاء حممد /للشيخ" خواطر الدين واألخالق واالجتماع" قدم لكتاب ـ ٢

 بتاريخ ،فقيد بعد وفاته، الطبعة األوىلدرويش أول كتاب نشره أبناء ال
  .م١٩٦٣ نوفمرب ٢٧/هـ١٣٨٣ رجب ١١

 تلميذه سعد صادق حممد، :تأليف" صراع بني احلق والباطل " قدم لكتاب ـ ٣
 له مجيع الطبعات حىت الطبعة السادسة بتاريخ ة األوىل وقدم أيضاًـالطبع
  .م١٩٦٤ يناير ٢٥/هـ١٣٨٣ رمضان ١٠

  . بقلم سعد صادق حممد����من حياة الرسول  " لكتاب: قدم وعلقـ ٤
  .م١٩٦٧ يناير ٢٠/هـ١٣٨٦ شوال ٩الطبعة األوىل بتاريخ، 

 حممد رضا / بقلم نعمة صدقي حرم الدكتور" نعمة القرآن" قدم لكتاب ـ ٥
  .م١٩٦٨ إبريل ٣/هـ١٣٨٨ حمرم ١بتاريخ 
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  ."والية اهللا والطريق إليها" لكتاب : قدمـ ٦

لإلمام " قطر الويل على حديث الويل "اب وهي دراسة وحتقيق لكت
  . إبراهيم هالل: بقلم)١(الشوكاين

  .م١٩٦٩ مايو ٢٣ /هـ١٣٨٩ ربيع األول ٧ بتاريخ ،الطبعة األوىل

��א�*�jא	��Wj��5א��ً���O��&4�E+W  

  . يف جملة اهلدي النبوي مقاالت كثرية جداً ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /كان للشيخ

، وال أعلم هل  مقاال٢٥٠ً للشيخ وصل عدده إىل )٢(توما مجعته من مقاال
وقفت على مجيع ما كتبه الشيخ من مقاالت أم ال، ولكن مجيع املقاالت متتابعة 

  .موضوعاا تدل على اكتمال أغلبها أو أمهها إن شاء اهللا

 لكنين أجزم بأن  ـرمحه اهللاـ وإن كنت ال أجزم باستيفاء مجيع مقاالت الوكيل 
مجيعها تشهد بأن اهللا قد حباه روعة األسلوب وحسن صياغة العبارات اجلميلة مقاالته 

  . حيسن اختيار عناوين رائعة وقوية ملقاالته وكاتباًوالشيقة، وأنه كان أديباً

  .وفيها داللة واضحة على ما يريد إيصاله للقارئ من خالهلا

تتعلق بالعقيدة، ومتيزت مقاالت الشيخ بتركيزه الشديد على املسائل اليت كانت 
 هلا من القضايا واملوضوعات القدمية وحرصه الشديد رمحه اهللا على رد كل ما كان خمالفاً

  .واملعاصرة سواء كانت دينية أو فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية

                                  

الشوكاين، ولد بصنعاء يوم االثنني الثامن والعشرين  اهللا حممد بن علي بن حممد بن عبد: الشوكاين هو: هو) ١(
بن حممد احلرازي، وعبد القادر اد ـوالده، وأمح: هـ، ونشأ ا، وقرأ على١١٧٣ سنة من شهر ذي القعدة

الكوكباين، وغريهم، كان مفخرة اليمن بال جدال، من أوعية العلم الشرعي والعريب، طبقت شهرته اآلفاق، 
رية هـ، له مصنفات كث١٢٥٥ويل قضاء صنعاء سنة تسع وعشرين ومائتني وألف، ومات حاكماً ا سنة 

: ينظر. ، وغريها"البدر الطالع"، و"السيل اجلرار"، و"فتح القدير"، و"نيل األوطار"، و"إرشاد الفحول: "منها
 .)٢٩٨، ص٦ج(األعالم 

 قسم الدوريات مبكتبة احلرم املكي مجعت املقاالت عن طريق مركز التراث يف اجلماعة بالقاهرة، وأيضاً) ٢(
 . املكرمةالشريف مبكة
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  ١٤٩ 
 

  .موضوعات مقاالت الوكيل يف اهلدي النبوي

لة اهلدي النبوي  يف جم ـرمحه اهللاـ بعد االطالع على مجيع مقاالت الشيخ 
  :  ميكن تقسيمها إىلوقراءا جيداً

  . جمموعة مقاالته يف الصوفيةـ ١

  . جمموعة مقاالته يف تفسري القرآن الكرميـ ٢

  . جمموعة مقاالته حول موضوعات خمتلفةـ ٣

  �O��&4�E+Wא	�����

 حول الصوفية متثل اجلزء  ـرمحه اهللاـ الرمحن الوكيل   عبد/ إن مقاالت الشيخ
األكرب من جمموع ما كتبه يف جملة اهلدي النبوي فقد كان اهتمامه األكرب هو الكتابة عن 
الصوفية وإظهار ما هم فيه من بدع وشركيات ختالف العقيدة اإلسالمية وذلك ملا كان 

  .هلا من شأن يف تلك الفترة ومن انتشار داخل مصر وخارجها

لعقيدة ودحر ما يعترضها من بقلمه للدفاع عن اـ رمحه اهللا ـ فجاهد الشيخ 
  .باطل من خالل جملة اهلدي النبوي اليت كانت لسان جلماعة أنصار السنة احملمدية

 مقاال وضع لبعضها عنوان واحد ١١٢وبلغ جمموع عدد مقاالته يف الصوفية 
وجعله يف سلسلة مقاالت وابتدأت عرض مقاالت الوكيل بالسلسلة األطول واليت 

ثر أي إن عرضي موع مقاالته يف الصوفية ال يرجع إىل أقدمها اشتملت على أعداد أك
  . إمنا على أطوهلا أعداداً أو أكثرها انتشاراًتارخيياً

  :يـوه

  ."نظرات يف التصوف" سلسلة مقاالته ـ  ١

  ."طواغيت" سلسلة مقاالته ـ  ٢

  ."أثر التصوف يف العقيدة" مقاالته ـ  ٣

  ."بلكملتتبعن سنن من كان ق" مقاالته ـ  ٤
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  ."هل جتنيت على الغزايل" مقاالته ـ  ٥

  ."صوفيات" مقاالته ـ  ٦

  ."القطب عند الصوفية" مقاالته ـ  ٧

  ."نقدات" مقاالته ـ  ٨

  ."الشيوعية تعانق الصوفية" مقاالته ـ  ٩

  ."نظرات يف جملة صوفية" مقاالته ـ١٠

  ."أنصار السنة وأشياع التصوف" مقاالته ـ١١

  . موضوعات متنوعة حول الصوفيةتسعة مقاالت يف ـ١٢

١�����&4�E+��1  U$W א�O�Kא	-���?�0

هـ واليت ١٣٨٦هـ إىل ١٣٧٩ كتابتها من عام  ـرمحه اهللاـ ابتدأ الوكيل 
  . مقاال٤٥ًبلغت 

وكانت هذه السلسلة من أهم جهود الوكيل يف بيان وكشف حقيقة التصوف 
يف العرض وحسن ترتيب وعرض ومتيزت هذه املقاالت باملنهجية العلمية والدقة 

 يف الة أي أا كانت يف  ـرمحه اهللاـ املوضوعات وقد كانت من آخر كتابات الشيخ 
  .فترة متأخرة من حياته

 الوكيل عرض علمي رائع وخمتلف عن ما سبق وكتبه يف غريها / فعرضها الشيخ
  .من املقاالت حول الصوفية

ت مهمة تتعلق بالتصوف وقد تعرض الشيخ خالل هذه املقاالت ملوضوعا(
  .)١()وناقشها مناقشة تتسم بالعلمية واإلنصاف

                                  

 ).١٩٠ص(صار السنة، الطاهر، مجاعة أن) ١(



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ١٥١ 
 

  : ابتدأ الشيخ مقاالته نظرات يف التصوف بقوله

 أن اإلسالم هو الذي أقام أعظم امة يف  يبدو لنا جلياًةلنتدبر تارخينا اخلالد، ومث(
  .الوجود إا امة التوحيد اخلالص واإلميان الصادق

ومبادئ أخرى، تزعم أا هي اليت متثل حقيقة اإلسالم  بيد أن هناك أفكاراً
  .وروحانيته، ويقوم دون هذه األفكار واملبادئ رجال يبشرون ا وجيالدون دوا

يل النظرات يف ومن هذه األفكار واملبادئ تراث ابن عريب وابن الفارض هلذا حن
إلقامة دولة وبناء هل تصلح أفكاره ومبادئه : هذا التراث لنكشف حقيقته ولنتبني معا

  .)١()أمة؟ أو هي رجعة بنا إىل العبودية 
 حول الصوفية يف نظراته  ـرمحه اهللاـ واملوضوعات اليت تناوهلا الوكيل 

  :  هيوباختصار شديد جداً
�Kא�-*��א	U5 א�5��K]��א	-����و��	��m!�O*��א	�T �وR�*��א7�#�	0d=م��Wو4ً �

  : مهامث حتدث بعد ذلك عن أنواع التصوف و
���E#��Wא	-����א	�� �

  .حتدث فيه عن الزهد والدعوة إىل العزلة والنهي عن الزواج والرد على ذلك
مث حتدث عن أخطر ما يقرره التصوف العملي وهو عالقة املريد بالشيخ، مث 

  .األوراد واألذكار حتدث فيها عن الذكر يف اإلسالم ليتبني احلق من الباطل جلياً
د ذكر فيه أمثلة من مساعهم وأصحاب السماع وقوهلم إن مث عن السماع والوج

إن اإلسالم دعوة إىل : ( ـرمحه اهللاـ مساع الشعر أشد ييجا للوجد من القرآن وقال 
  .)٢()امليدان واملسجد وهذه الصوفية دعوة إىل احلان واملرقص

ل مث ذكر املقامات واألحوال حتدث فيها عن احملو والصحو والفناء والبقاء وقا
عرضنا رأي التصوف يف بعض األحوال مأخوذ من أوثق مصادره إلثبات أن : (رمحه اهللا

                                  

 . بتصرف)٨ص(هـ، ١٣٧٩ تاريخ ،١٠جملة اهلدي النبوي، العدد ) ١(

 ).٣٧ص(هـ، ١٣٨٢تاريخ ، ٤ نظرات يف التصوف، عدد  مقالة،جملة اهلدي النبوي )٢(
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 دل ما هو إال قرين النظري هدفاًـم فيه أنه تصوف معتـالتصوف العملي أو ما يفه
  .)١()وغاية 

��Ej U5	-����א	א�W� �

مث انتقل إىل النوع الثاين من أنواع التصوف وهو التصوف النظري كتب فيه عن 
  .عرفة عند الصوفية ودرجاا، مث حتدث عن احلب واخللة والعشقامل

وعرض بعدها دالئل حب اإلنسان هللا من القرآن واحلديث مث قارن بينها وبني 
  .احلب عند الصوفية

وبعد ذلك انتقل إىل التوحيد عند الصوفية وعرض مراتب التوحيد عند 
  .يف التوحيد عند الغزايل  ـرمحه اهللاـ والغزايل وعقب برأي ابن تيمية  )٢(اهلروي

وقارن بني ما تكتبه الصوفية عن التوحيد وبني الذين يأخذون عن القرآن 
  . ابن تيمية وتلميذه ابن القيمأقوال عن بقلوم، نقالً

وبعد التوحيد انتقل إىل احلديث عن األولياء ابتدأه باحلديث عن األولياء يف 
  .القرآن والنهي عن اختاذ أولياء من دون اهللا

 وذكر أن  مفصالًمث حتدث عن كرامات األولياء عند الصوفية وعلق عليه تعليقاً
  . من أصول الديناألمر احتاج هذا التعقيب ألم جعلوه أصالً

آلخر مقاالت النظرات وضح فيه أن الصوفية " اململكة الباطنية  ":مث جعل عنوان
  .اهر وباطنتدين يف كل عهودها القدمية واحلديثة بأن لكل نص ديين ظ

 والداعون إليها هم الرسل ����وهلذا كان الدين عندهم شريعة يبينها الرسول 
  . والداعون إليها هم األقطاب����واحلقيقة مل يبينها الرسول 

وحتدث بالتفصيل عن األقطاب، مث تابع حديثه عن فرية احلقيقة والشريعة وعرض 
  .أقواهلم يف ذلك

                                  

 ).١٨ص(هـ، ١٣٨٢ تاريخ ،١٠جملة اهلدي النبوي، نظرات يف التصوف، عدد ) ١(

 .ى الصوفيةسيترجم له يف الباب اخلاص بالرد عل) ٢(
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 يف سلسلة  ـرمحه اهللاـ ا الوكيل وعلى هذا تكون املوضوعات اليت تناوهل
  : نظرات يف التصوف تتركز يف

  . نشأة التصوف- ١

  . أنواع التصوف العملي والنظري- ٢

  . األولياء عند الصوفية-٣

  . احلقيقة والشريعة عند الصوفية- ٤

٢������&4�E+��10�?��iא�Q?W� �

 اهلدي النبوي  عند قراء جملة ـرمحه اهللاـ الرمحن الوكيل   عبد/ يعرف الشيخ
   .)١()ادم الطواغيت(

وذلك نسبة إىل كتابته هذه املقاالت اليت فضح فيها الصوفية وهدم مزاعمها 
 يف تشريح  كما قال عنه بعض العلماء أصبح أخصائياً ـرمحه اهللاـ وضالالا وألنه 
  . بوظائف أعضائهالتصوف وحميطاً

ام ـا يف عـ ابتدأ كتابتهاالًـ مق١٩جاءت يف " تـطواغي"ة مقاالته ـوسلسل
  .هـ١٣٦٧هـ حىت عام ١٣٦٥

 يف أول عدد من الطواغيت أن أحد أصحابه قد حذره من  ـرمحه اهللاـ وذكر 
أعلم الذي ختشاه  ( ـرمحه اهللاـ أن يثري عليه الثائرة مبا سيقدم على كتابته وكان رده 

  .)٢()اله وجهادهولكين أعلم قبله أنين مسلم هللا ماله ودمه، ويف سبيل العقيدة نض

" طواغيت" يف مقاالته  ـرمحه اهللاـ مل املوضوعات اليت حتدث عنها الوكيل وجم
  : وتناوهلا بالنقد واإلبطال هي

                                  

، اجليلي )٩ص(، سيد اخللق بشر، )٥ص(، من ضالالت الصوفية، )٣٦ص (مجاعة أنصار السنة، : انظر) ١(
 ).٧ص(وكتابه اإلنسان الكامل، 

 ).٤٠٢ص(هـ، ١٣٦٥تاريخ ،  ٦جملة اهلدي النبوي، مقالة طواغيت، العدد ) ٢(



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ١٥٤ 
 

  .اإلحياء، ودالئل اخلريات، وجمموع األوراد:  كتب الصوفيةـ ١

حتدث فيها عن ضالالت اإلحياء، وعن الشركيات يف الدالئل واموع، وعن 
  . فيهماًنظرية وحدة الوجود

  . عن شرك الوثنية يف بعض عقائد الصوفيةـ ٢

مكانة ال إله إال اهللا عند الصوفية، وعن الذكر عندهم، وعن مراتب : تناول فيها
   .)التوسل والدعاء(التوحيد عندهم، وعن توحيد العبادة 

كتب عن ذلك بسبب تأليف ) ضريح أيب العباس املرسي( عن طاغوت اإلسكندرية ـ ٣
 عنه رد فيه على قوهلم أنه أعظم ويل يف أيب العباس املرسي كتاباًشيخ مسجد 

  .األرض وأنه قطب الوقت يف زمانه، وعن معجزاته

 معوالً" طواغيت"ه ـ وجاهد يف جعل مقاالت ـرمحه اهللاـ وقد اجتهد الوكيل 
دم ما جاءت به الصوفية من شركيات ووثنيات يف كتبهم وعقائدهم ورجاهلم، ـهل

ء تعظيم الصوفية لكتبهم وتقيدهم مبا جاء فيها تاركني كتاب اهللا وسنة وأظهر للقرا
  .����ورسوله 

  .وعن عقيدم التوحيد وكيف يصرفون عبادة التوسل والدعاء لغري اهللا

  .مث كيف يعظمون أولياءهم وينعتوم بصفات ال تليق إال باهللا تعاىل

  ".تهادم الطواغي" ذه املقاالت لقب  ـرمحه اهللاـ فاستحق 

٣�����&4�E+�?�*�E�	א�O����-	א� M�?W�  

هي مثانية مقاالت نشرا جملة اهلدي النبوي " أثر التصوف يف العقيدة"مقاالت 
 ألقاها يف دار  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  / وهي حماضرة للشيخ،هـ١٣٦٩متتابعة يف عام 

  .الرابطة اإلسالمية بناء على طلب منها

وس احلاضرين لذا حرصت جملة اهلدي النبوي ـ نفوقد كان هلا األثر الكبري يف
  .على نشرها
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 فيها على نشأة التصوف الباطين ودخوله يف  ـرمحه اهللاـ وقد ركز الوكيل 
اإلسالم فتحدث عن كيد األعداء لإلسالم منذ عهوده األوىل وتابع أحداث كثرية حىت 

  .دخول بدع وعقائد املناوية إىل اإلسالم
 ـ اإلمساعيلية يف اهلند والفاطمية يف مصر ـلباطين مث حتدث عن املذهب ا

  .وانتشار مذهبهم وقوة شوكتهم وأشار إىل أن الصوفية تأخذ بأفكارمها
مث حتدث عن احتيال الباطنية يف تأويل كتاب اهللا وأشار إىل الشبه القوي بني 

  . ـرمحه اهللاـ تأويل الباطنية وتأويل الصوفية وقال 
، وإمنا أردنا توجيه الفكر والقلب والروح إىل اإلسالم ما استعرضنا ذلك عبثا(

لندافع عنه بالفكر والقلب والروح، وندفع عنه كيد أعدائه الذين تقنعوا باألمساء 
  .اإلسالمية وبالوطن اإلسالمي

وغاية أخرى دف إليها هي القول بأن التصوف نشأ أول ما نشأ يف أرض 
فارسية وديانة فارسية بأهداف فارسية، الغرض فارسية على يد جموسي من الفرس بأفكار 

  .)١()منها هدم اإلسالم واإلطاحة بدولته
 أن البيئة اإلسالمية اًديث عن البيئة اليت نشأ فيها التصوف موضحمث انتقل إىل احل

  .يف بدايتها كانت على هدى إسالمي وعلى أسلوب عريب ميتاز باليسر والبساطة
بحوث الفلسفية والتعمق اجلديل، وأن الثقافة يف فال حاجة إذن للمسلمني إىل ال

  .كل ألواا كانت عربية إسالمية نقية حىت امتزج املسلمون بغريهم
مث حتدث عن الصوفية من حيث ظهورها، واشتقاق كلمة صويف، ومسماها 

  .النظري والعملي
٤�����&4�E+�?ST�Hن��R�J+�J50�J��--	?:  

لتتبعن سنن من كان  ": حتت عنوان سبعة مقاالت ـ رمحه اهللا ـكتب الوكيل
�	 ( : باحلديث الشريفئامبتد" قبلكم��	�����!ن	��ن	ن	��ن	 ���מ	�ذو	א��ذ�	����ذ

	.�و	د#�وא	&��	%$	�د#��و" 	

                                  

 . بتصرف يسري)٢٢ص(هـ ١٣٦٩خ  تاري،٧جملة اهلدي النبوي، أثر التصوف يف العقيدة، عدد ) ١(
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ن:	 �ل	��ول	א���	א���ود	وא�����*؟		��: ��وא,()١(.  

 ري إشارة عارضةـ نشأنا هذه ـا يف مقاالتنـولقد أردن(:  ـرمحه اهللاـ وقال 
 إىل ما جناه الناس على اإلسالم مقتدين يف ذلك باليهود ـ ال شاملة وال مستوعبة ـ

  .)٢() للحديث الشريف والنصارى مصداقاً

 بأن عقيدة النصارى تقول روح اهللا حلت يف عيسى  ـرمحه اهللاـ وأوضح 
د أن  فأرا مطلقاًإن اهللا كان موجوداً(وقالت اليهود عزير ابن اهللا وأن ابن عريب يقول 

  .)٣()يرى نفسه يف وجود متعني فظهر لنفسه يف صورة احلقيقة احملمدية 

  : مث حتدث عن

 .لياءوعبادة األ -

 .اختاذ أشباه العلماء والدراويش أرباباً -

 .حتريف الكلم عن مواضعه -

 .جعل القبور مساجد -

 تردي األمة يف مهاوي التقليد باليهود والنصارى  ـرمحه اهللاـ  بذلك موضحاً
  . تقديس الصوفية لألشخاص وتأليههممن حيث

٥������&4�E+�?#	אvV	א�,!���5���P?W� �

 كتابات متعددة يف نقد الغزايل، وقيل عنه  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / كان للشيخ
  .أنه يتجىن عليه، وأنه جيب أن يتسامح مع الغزايل كما تسامح مع ابن تيمية يف أخطائه

                                  

  ).١٣٦٣ص) (٧٣٢٠(برقم   يف صحيحهاحلديث رواه البخاري) ١(
  ).١٠٩٩ص  ) (٢٦٦٩( ومسلم يف صحيحه برقم      
	&�$	: ( ونص احلديث       �&�	 	�و	د#�وא ���	 	ذ�א��- 	وذ�א��- 	.��א- ����!ن	��ن	ن	��ن	 ���מ	.��א-

ن	؟:	�����*	؟	 �ل	��	��ول	א���	א���ود	وא:	 ���.	��!�و/מ	,.(  

 ).٢١ص(، العدد األول، " لتتبعن سنن من كان قبلكم: "جملة اهلدي النبوي، مقالة) ٢(

 ).٢٣ص( العدد الثاين، مرجع سابق،جملة اهلدي النبوي، ) ٣(
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  : قاالت بعنوان سلسلة م ـرمحه اهللاـ فكتب الوكيل 

  .هـ١٣٦٧وهي ستة مقاالت كتبها يف عام " هل جتنبت على الغزايل"
  : ابتدأ فيها بأنه ما جتىن على الغزايل فزالت الغزايل ال تعفى ألمرين

  . ألا بذاا كبرية فأخطاؤه يف أهم أساس بين عليه اإلسالمـ ١
اس أن الغزايل ـن نربز للن لفهم العامة وعلماء املسلمني أنه حجة اإلسالم فوجب أـ ٢

  .����ما كان حجة وأن ليس لإلسالم حجة إال كتاب اهللا وسنة رسوله 
 أن أخطاء ابن تيمية ال تقاس مجيعها جبانب غلطة واحدة  ـرمحه اهللاـ مث قال 

  .من أغاليط الغزايل
فأخطاء ابن تيمية فيما ليس من العقيدة بل فيما ليس من الدين وما أخطاؤه أبدا 

  .وال فرع ولو أنا اعتنقناها فلن تضرنا يف ديننايف أصل 
بعد ذلك أورد أقوال البن تيمية حول الغزايل معقبا على ذلك بأن نقده كان بعد 

  .قراءة كتب الغزايل
  :  ـ رمحه اهللا ـوبعد قراءا رأيت أنه جيب أن يؤخذ عليها الغزايل أشد املؤاخذة وقال

  .)١() الناقد يف كتب املنقودوالفيصل يف النقد هو أن تراجع ما كتب(
  .والغزايل مل يكن يثبت على رأي واحد؛ بل ينقض اليوم ما يربمه باألمس
  .وأنه دعا إىل طلب اإلمداد من أصحاب القبور ومن األنبياء والصاحلني
  . وباطناًوأن له عقيدة صوفية دم اإلسالم من أساسه وهي أن للشريعة ظاهراً

ده ـب احلق عند نقـ مل يص ـرمحه اهللاـ رضا  رشيد / اذـوأثبت أن األست
  : وختم مقاالته رمحه اهللا بقولهـ رمحهما اهللا ـ  عن الغزايل البن تيمية دفاعاً

حنن حباجة إىل تصحيح القيم الفكرية والذاتية وأنه جيب أن ال جنعل القيمة احلقة (
  .ب أن نقتدي وعلى ضوئهما جيب أن نسري وداها جي����إال لكتاب اهللا وسنة رسوله 

                                  

 ).٣٣ص(هـ، ١٣٦٧تاريخ ، ٩جملة اهلدي النبوي، مقالة هل جتنبت على الغزايل، العدد ) ١(



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ١٥٨ 
 

  .)١() فيه وأين ألكتب ال أبتغي إال اخلري حىت ال يقع غريي فيما كنت متردياً

٦�����&4�E+�?K����z?W� �

يف عام " صوفيات ": مخس مقاالت بعنوان ـرمحه اهللاـ الوكيل /  كتب الشيخ
هـ، بعد أن كسبت مجاعة أنصار السنة احملمدية الدعوى اليت رفعها شيخ الطرق ١٣٦٨

  .ية ضدهمالصوف

 يف  عن اجلماعة ومدافعاًالرمحن الوكيل أمام النيابة ممثالً  عبد/ وقد حضر الشيخ
  .هذه القضية عنها وقد أخذت النيابة بوجهة نظره

فكتب خطاب لشيخ مشايخ الطرق الصوفية ليعلم الشيخ أنه مهما كادوا فإننا 
  . للرجوع إىل احلقلن نسكت ويدعوه أيضاً

باحلسرة واألمل على نفسه للشرك الذي كان فيه " صوفيات"وقد ابتدأ مقاالته 
  .وعصف بتوحيده وهو شاب عندما كان صوفياً

  : بعدها تناول بالتفصيل

 .رأي الصوفية يف اإلله -

 .����رأي الصوفية يف الرسول  -

 .أولياء الصوفية -

وقد طبعت هذه املقاالت يف رسالة باسم صوفيات نشرت منها آالف النسخ يف 
  .االندونيسية إىل اللغة جها، وترمجت أيضاًداخل مصر وخار

 كتابة هذه الرسالة اليت هي  ـرمحه اهللاـ وبناء على طلب الكثريين أعاد الشيخ 
  ".هذه هي الصوفية"جمموع هذه املقاالت وزاد على نصوصها فأصبحت كتابه 

٧���  :?א	�h;E!5*�א	�����?�M=M���5���K4�E+אن�

  .هـ١٣٦٨ عام  يف ـرمحه اهللاـ كتبها الوكيل 

                                  

   . بتصرف يسري)١٩ص(هـ، ١٣٦٧ تاريخ ،١٠ مقالة هل جتنيت على الغزايل، عدد،جملة اهلدي النبوي )١(
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  .ويف بداية هذه املقاالت قرر الشيخ أن فهم عوام الصوفية كخواصهم

مث تكلم عن معىن كل من القطب، وقطب الغوث، وقطب األقطاب، وقد أورد 
  .معانيها كما جاءت يف كتب الصوفية

٨����E$?W*אM=M�?K���5���K4�E+אن� �

ا عن املعرفة عند هـ وحتدث فيه١٣٧٠ يف عام  ـرمحه اهللاـ كتبها الوكيل 
  ".وحدة األديان"وعن " وحدة الوجود"وعن " الذوق"الصوفية 

٩����W?א	���!���&��$�eא	�����?�M=M���5���K4�E+אن� �

هـ أوضح فيها أن إميان ١٣٨٤ يف عام  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /كتبها الشيخ
ميذه بالشيوعية، ابن عريب بأن اهللا سبحانه هو عني هذا الوجود تلتقي فيه صوفيته هو وتال

ود اهللا وال تؤمن إال بوجود هذا الكون املادي احملسوس وكذلك ـفالشيوعية تكفر بوج
  .ابن عريب

والشيوعية تسميه بامسه وال تفرض عليك تقديس هذه املاديات، بينما ابن عريب 
  .يسميه اهللا ويفرض عليك تقديس هذه املاديات

الكفرين سواء يف احلقيقة متغايران وأقول كال : ( ـرمحه اهللاـ ويقول الوكيل 
  .يف اللفظ فاحلكم على اهللا بأنه وجود مطلق عني احلكم عليه بأنه عدم مطلق

الذين يقولون بأن اهللا وجود مطلق إمنا حيكمون عليه بأنه صورة ذهنية فحسب 
ينتزعها العقل من استقرائه للموجودات، أي حيكمون عليه بأنه عدم والعدم صورة ذهنية 

  .)١()لها العقل، فأي فرق بني الكفر الصويف والكفر الشيوعي؟يتخي

١٠��������z��5���K4�E+�?אن���O�Kא U$?W� �

هـ عندما وضع ١٣٧٨ املقاالت يف عام  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / كتب الشيخ
  سالحاً ـرمحه اهللاـ فرحب ا " جملة اإلسالم والتصوف"الصوفية جملة هلم بعنوان 

                                  

 . بتصرف يسري)٤٥ص(هـ ١٣٨٤، تاريخ، ١١جملة اهلدي النبوي، مقالة الشيوعية تعانق الصوفية، عدد ) ١(



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ١٦٠ 
 

 إىل أن اسم الة نفسه حيمل طابع املغايرة بني اإلسالم عه مشرياًيقضي على مبتد
والتصوف، وأنه ال يظن أم جيهلون أن العطف يقتضي املغايرة فيكون املشرفني على 

  . ملا يدينون به وهو أن اإلسالم غري التصوفالة قد اختاروا هلا االسم توكيداً

�١١����W?ع�א	-�����$����א	51��و��5���K4�E+�?��nאن� �

 على حممد  رداً،هـ١٣٨١ املقالني يف عام : ـرمحه اهللاـ كتب الوكيل 
 عندما وقف حياضر طلبة املعهد العايل للدراسات اإلسالمية عن )١(مصطفى حلمي

  .التصوف ونال من أنصار السنة ألم ينالون من قدسية التصوف

وحدة الوجود م القائلني بـعنه ول علمائهم الذين حاضرـورد عليه من ق
  .ووحدة األديان

قد يؤذن لك يف أن تدرس التصوف وتقدسه ولكن لن يأذن لك (وقال رمحه اهللا 
  .)٢()مسلم يف أن تقول عن التصوف أنه إسالم 

١٢���#P������	ل�א�����5!-+�K�!�l�+�O�K4�E+���1&�W����� �� �� �� �

  . سراب صويف نعرفهـ ١

  .هـ ١٣٦٨بتاريخ ، العاشر التثليث عند الصوفية، عدد ـ ٢

  .هـ١٣٨١ بتاريخ ،، العدد األول)٣( زندقة اجليليـ ٣

  .هـ١٣٦٨ بتاريخ ، مفتريات وأساطري العدد التاسعـ ٤

  .هـ١٣٧٢ من تاريخ ،العدد األول!  مثانية ماليني ماذا؟ـ ٥

                                  

 .أستاذ التصوف والفلسفة جبامعة القاهرة، ومعهد الدراسات العليا: هو) ١(

 ).٣٤ص(هـ، ١٣٨١، تاريخ ١٢الة أنصار السنة، عدد جملة اهلدي النبوي، مق) ٢(

تذكر هذه املقالة من ضمن مؤلفات الشيخ ألمهية ما جاء فيها، وتسمى رسالة ال مقالة، تكلم فيها عن اجليلي ) ٣(
وكتابه اإلنسان الكامل بني فيه رأي اجليلي عن اهللا وصفاته، وعن حممد وحقيقته، وعن إبليس وأصله 

 . وسلطانه، عن التوحيد ووحدة األديان، وألوان من التفسري الصويفومصريه، عن الويل
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  .هـ١٣٧٢ بتاريخ ، مولد احلطاب، العدد الثاينـ ٦

  .هـ١٣٧٢  بتاريخ، رأي ابن خلدون يف الصوفية العدد الثاينـ ٧

  .هـ١٣٧٥ بتاريخ ١٠، ٩، ٨ يوم عظيم يف بور سعيد األعداد ـ ٨

 بتاريخ ، العددان اخلامس والسادس، دراسات يف التصوف االستشراقيـ ٩
  .هـ١٣٧٨

�ً�$�M�WS) T	ن�אw E	1 �א�&�O��&4�E+��!���W  

 مقاالت شهرية متتابعة يف جملةـ رمحه اهللا ـ الرمحن الوكيل   عبد/ كان للشيخ
 حممد / اهلدي النبوي لتفسري القرآن الكرمي، وقد توىل التفسري فيها بعد وفاة الشيخ

 وأول مقاالته يف التفسري ،هـ١٣٧٨ وكان ذلك يف عام  ـرمحه اهللاـ حامد الفقي 
تكلم فيه عن فجيعة اجلماعة بوفاة مؤسسها " اللهم لن ميوت عهدنا معك ":ابتدأه بعنوان

 باقي يف اجلماعة على ما كان عليه يف عهد نصري السنة وجمدد  الفقي وأن العهد/ الشيخ
 أبناء  اهللا أن جيزيه خري اجلزاء على ما قدم للدين وداعياًالدعوة السلفية يف مصر داعياً

 يف دعوم ونشاطهم لنصرة التوحيد وحماربة البدع مجاعة أنصار السنة إىل السري قدماً
  . يف نصرة العقيدةوالشركيات والبقاء على العهد مع اهللا

 يف التفسري من حيث انتهى الفقي فكان أول آية  ـرمحه اهللاـ وابتدأ الوكيل 
 IIIInnnn oooo pppp qqqq rrrr ssss tttt uuuu vvvv wwww: قام بتفسريها هي قوله تعاىل

xxxx yyyy zzzz {{{{ ||||HHHH )١( .  

 من ٥٤وأمت سورة اإلسراء مث فسر سورة الكهف كاملة وتابع التفسري حىت اآلية 
 عندما توقفت جملة اهلدي النبوي ،هـ١٣٨٧يف عام  وذلك ،سورة مرمي وتوقف عندها

  .بعد دمج اجلماعة مع اجلمعية الشرعية

                                  

 .)١٣ آية :اإلسراءسورة () ١(
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، واليت التزم يف  مقاال١٠٤ً يف التفسري  ـرمحه اهللاـ دد مقاالته ـوبلغت ع
 ال باختياره رباًـري جمـف عن التفسـنوات حىت توقـدة تسع سـ وملا شهرياًـكتابته

  . ـرمحه اهللاـ 

 التزامه وحرصه على الكتابة يف التفسري يف كل عدد من أعداد وما من شك أن(
 لعرض املعاين بصورة  كبرياً، يدل على بذله جهداًجملة اهلدي النبوي اليت تصدر شهرياً

جذابة إذ يتطلب ذلك الرجوع لعدد من املراجع يف كثري من الفنون املتعلقة باللغة العربية 
  .)١() ����ام بسرية املصطفى والفقه واألصول والعقيدة، وحىت اإلمل

x1�  �O���m5+Wא	-

 منهجه الذي اتبعه يف تفسريه لكتاب اهللا  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / ذكر الشيخ
  : تعاىل يف جملة اهلدي النبوي ذكر ذلك يف أول مقال كتبه يف التفسري أخلصه يف نقاط هي

اظ ـاين األلفاس تتبع معـ يف التفسري على أس ـرمحه اهللاـ يقوم منهج الوكيل  -
  أو كالمياً أو أصولياً فقهياًكما وردت يف لغة العرب دون أن حيمل اللفظ مصطلحاً

 . حىت ال جيرد اللفظ من معناه احلق األصيلأو فلسفياً

عدم االستطراد يف مباحث حنوية أو بالغية إال بقدر ما حيتاج إليه حاجة ماسة يف  -
 .الكشف عن إعجاز البالغة القرآنية

شارة إىل ما يوائم فروض العلم أو نظرياته فهي عرضة للتغيري والتبديل، عدم اإل -
والقرآن العظيم أمسى وأجل من تغري آياته باألفكار البشرية اليت يعرض هلا اخلطأ 

 .والصواب

 بشرح معاين اآليات وتفسريها  ـرمحه اهللاـ بعد شرح معاين األلفاظ يقوم الوكيل  -
 .كاملة

                                  

  ).١٨٨ص(مجاعة أنصار السنة، الطاهر، ) ١(
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  اهتماماًالرمحن الوكيل جيد الشيخ كان مهتماً  عبد/ واملتصفح لتفسري الشيخ(
د والتحذير من الشرك والبدعة ـيز على دعوة التوحيـل العقيدة والتركـمبسائ بالغاً

  .والشعوذة واخلرافة
ودعوة الناس إىل الرجوع إىل ما كان عليه سلف هذه األمة األبرار والتمسك 

  .)١( )����باملنهلني الصافيني كتاب اهللا وسنة رسوله 

�ً%	�M�W��-��K�!�l�+�O��&4�E+�J+��!���W  

١��������m�	א�O��&4�E+��W� �

 ثالث مقاالت كتبها عن البهائية قد تكون ناقصة  ـرمحه اهللاـ  الوكيل /للشيخ
  .)٢(عندي ولكن هذا ما وصل يل ومل أجد غريها

 الطائفة وكان  خلطر هذه قد كان متنبهاً ـرمحه اهللاـ واملهم يف ذلك أن الوكيل 
 يف شديد التحذير للقيادة ولعامة املسلمني من خطرها على اإلسالم، ويظهر ذلك جلياً

  .تأليفه لكتاب البهائية الذي كان من أهم مؤلفاته

  : واملقاالت هي

��E���	�E+���	�E/א04-�����!*د�א��-����و����	*��א�	و�����m�	��١٣٧٣-��(��،٩א�PW� �

 وسعادة برفض وزارة الصحة االعتراف ذا تبشاراًوقد كتب هذه املقالة اس
  .الدين املستحدث وحكم حمكمة القضاء اإلداري بأن معتنقه مرتد

وقوله وليدة التصوف يشري فيه جلداله مع شاب مصري معتنق البهائية يقول 
إنكم تعبدون حممد وتدعونه وتستعينون به ويشري الوكيل رمحه اهللا أن هذا نتاج ما تفعله 

  .وفية ومن يسلك مسلكهاالص

                                  

 ).١٨٨ص(مجاعة أنصار السنة، الطاهر، ) ١(

مقالة تابع ألن الشيخ وعد قراءه مبتابعة احلديث حول كشف القناع عن هذه النحلة وغريها ومل أقف على ) ٢(
 . فيها ذلك، مث للفارق بني تواريخ املقاالت اخلاصة بالبهائية اليت حتدث فيها مباشرة عن كتابه
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وقوله ربيبة االستعمار لدعوا سيطرة املستعمرين على البالد الشرقية وخدمتها 
  .االستعمار لتحقيق أهدافه

��Eد�*!��	�E/وא���$��m�	א��mא�*Pو������m�	א��*�E!��	�E+�١٣٨٠-��(���،��٤�PW� �

دين به البهائية هذا املقال عن الفصل األخري من كتاب البهائية وفيه خالصة ما ت
  .إخل... جتاه اهللا، والرسل، والقرآن والقيامة والبعث واجلنة والنار

وإن البهائية هذه هي أمشاج من شىت ضالالت وزندقات وأا صهيونية فاجرة 
  .اللؤم والكيد

��א�زP �وR-���א	����m��Eج���W� �

جملة األزهر هـ ونشر فيها الوكيل مقالة كتبت يف ١٣٨٢ بتاريخ ،٩املقالة عدد 
حول كتابه جاء فيها الشكر والثناء على هذا الكتاب الذي فيه دراسة قيمة هلذه النحلة 

  .وعرض كاتب املقال نقده للكتاب من عدة جوانب رد الوكيل رمحه اهللا على نقده

  . يف املبحث اخلاص مبؤلفات الشيخسبق ذكر ذلك مفصالً

٢���  ���K4�E+�Wل�א	�Eد(�$��

 مقالني حول القاديانية وذلك بعد رسائل  ـرمحه اهللاـ وكيل  ال/ كتب الشيخ
 عن جزء من كتابه الذي مل يتم طبعه بعد، وهذا الكتاب وصلته عندما نشرت الة مقاالً

  .د ومل يتم طبعهـفق

  :وكان رده على هذه الرسائل يف مقالني مها

١���� N��� +و��W��$�)د�E	א� �R�J+W 

 رد فيه على قادياين من الدامنارك يتهم ،هـ١٣٨٦ بتاريخ ،٣عدد املقالة هو 
  .الشيخ بالضاللة واجلهالة وغريها
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 إىل التفريق ولست أسعى أبداً: (ورد عليه مبوقفهم من اإلسالم واإلجنليز مث قال
بني مسلم ومسلم أو ألعن مسلم أو أكفره، لكننا حنارب البدع والنفاق وأن يدخل 

  .)١()يه وعلى أمتهالناس يف اإلسالم بغية القضاء عل
مث قال إنه ليعز على نفسي أن ختدعك القاديانية وأنت يف الدامنارك وتظن يف 

  . مث دعاه إىل تدبر القرآن بفهمه ال بفهم قادياين،اإلسالم ظنهم 

٢�����E+�W	����ل�א	�Eد(�$�� �

 فقد وصل الشيخ خطاب من شخص لقب ،هـ١٣٨٦ بتاريخ ٤عدد املقالة هو 
 رابطة الثقافة الدولية يف الدامنارك خيربه أنه يسعى لبناء مسجد يف نفسه بسكرتري عام

  . من الوكيل أن يتعاون مع القاديانينيالدامنارك وتوحيد كلمة املسلمني طالباً

IIII�D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�A  :ورد عليه الوكيل بتذكريه بقوله تعاىل

�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E

[�Z�Y�X�W�V�U�T�S[�Z�Y�X�W�V�U�T�S[�Z�Y�X�W�V�U�T�S[�Z�Y�X�W�V�U�T�SHHHH )٢(.  

 توحيد كلمة املسلمني هذا االستهداف الذي غايته خدمة لن تستهدف: (مث قال
أغراض االستعمار، واخلنوع الذليل للصليبية؛ ألن نكون عشرة مسلمني خري من أن 
نكون ماليني من املنافقني والقاديانية سم زعاق أدىن نفاق عرفته اإلنسانية هي والبهائية 

  .)٣()فاحذرها يا أخي إن كنت مسلما

٣���O��&4�E+���-��K�!�l�+�W� �

يف جملة اهلدي النبوي مل تقتصر على ـ رمحه اهللا ـ  الوكيل / إن كتابات الشيخ
ة ـدة يف موضوعات خمتلفـاالت عديـالفرق وتفسري القرآن الكرمي فقد كانت له مق

                                  

  ).٤٧ص(هـ، ١٣٨٦تاريخ ،٣جملة اهلدي النبوي، مقالة ومرة أخرى من كفر القاديانية، عدد) ١(

 ).١٠٧ آية :التوبةسورة () ٢(

  ).٣٧ص(هـ، ١٣٨٦ تاريخ، ،٤، العدد قالة ومرة أخرى من كفر القاديانيةمجملة اهلدي النبوي، ) ٣(
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 ة أو سياسية أو علمية أو اجتماعية يعرض فيها بعض القضايا ويناقشها مظهراًـإما ديني
  .ها ورأي اجلماعة اليت ينتمي إليهاموقف اإلسالم من

 مع قرائه يعرض كل ما يصل إليه الًـ متواص كاتباً ـرمحه اهللاـ ان ـوقد ك
  . منهم حىت النقد

 ملا جيد من أحداث أو موضوعات فيعرض ما كان  متابعاً ـرمحه اهللاـ كما كان 
  .جيده حباجة إىل العرض وخيدم فيه دينه ووطنه وقراءه

الشيخ اليت مجعتها كانت هذه األعداد اليت كتبت يف ومن ضمن مقاالت 
  : موضوعات خمتلفة وهي

  .هـ١٣٧٣ بتاريخ ،٢ مقالة جزاء التقوى، العدد ـ ١

  .هـ١٣٧٠ بتاريخ ، ١ العدد ، مقالة موقعة اجلمل، بدعة احململـ ٢

  .هـ١٣٧٠ بتاريخ ، ٣ مقالة بدعة املولد ومظاهرها الوثنية، العدد ـ ٣

  .هـ١٣٧٦بتاريخ ، ٧، ٢العدد ، الصليبية وبني اإلسالممقالة بني  ـ ٤

 بتاريخ ،٧، ٤العدد  ،"شأن القرآن مع الكتب السماوية " مقالة هيمنة القرآنـ ٥
  .هـ١٣٧٥

  .هـ١٣٧٦ بتاريخ ،١العدد ،  الطريق لإلسالم حيكم ويشرعأفسحوا مقالة ـ ٦

  . مقالة من صراع اإلسالم ضد اوسيةـ ٧

  .هـ١٣٧٠ بتاريخ ،٤العدد ، طة يفتري الكذب على ابن تيمية مقالة ابن بطوـ ٨

  .هـ١٣٧١ بتاريخ ،١العدد ،  مقالة شيخ األزهر يف زيارة األضرحةـ ٩

  .هـ١٣٨٦بتاريخ ، ٦العدد ، مقالة األولياء املزعومونـ ١٠

 بتاريخ ،٨والعدد ، ٧مقالني العدد  ؟ مقالة إىل مىت أيها األزهر الشريفـ١١
  .هـ١٣٦٨

  .هـ١٣٧٣ بتاريخ ،٤العدد ، الة جاهلية غربية مقـ١٢
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بتاريخ ، ٣العدد  ،"اعتراف بعض الدول بالصهيونية " مقالة خيانة ملعونة ـ١٣
  .هـ١٣٨٠

  .هـ١٣٧٦ بتاريخ ،١العدد ،  مقالة بعد تأميم القناة ثورة الوثنية الصليبيةـ١٤
   .)حممود شلتوت / الشيخ( مقالة مع فضيلة األستاذ األكرب شيخ اجلامع األزهر ـ١٥
  .هـ١٣٨١ بتاريخ ،٤العدد ، مقالة الصحافة والدينـ ١٦
  .هـ١٣٨٢ بتاريخ ،٢العدد . مقالة امليثاقـ١٧
  .هـ١٣٨٠ بتاريخ ،٢العدد  . مقالة عهد امليثاقـ١٨
  .هـ١٣٧٥بتاريخ ، ٧، ٤العدد ، مقالة دين الدولة هو اإلسالمـ ١٩
  . مقالة بطولة جميدةـ٢٠
  .بية تنقذ اإلنسانيةلة عرو مقالة بطـ٢١
  .هـ١٣٧١ بتاريخ ،٢العدد ،  مقالة موقف أنصار السنة من إلغاء املعاهدةـ٢٢
  .هـ١٣٦٥بتاريخ ، ٧، ٤العدد ،  مقالة شرعة اليهود يف احلربـ٢٣
  .هـ١٣٧٦بتاريخ ، ٩العدد ، مقالة مفترياتـ ٢٤
  .هـ١٣٧٣بتاريخ ، ٥العدد ، مقالة دعوى بال بينةـ ٢٥
  .طيبة مقالة كلمة ـ٢٦
  .هـ١٣٧٤بتاريخ ، ٨، ٧العدد ،  مقالة التلميذ بني املدرسة واملرتلـ٢٧
  .هـ١٣٧٣ بتاريخ ،٨العدد ،  مقالة أدبوا نساءكم إن كنتم رجاالًـ٢٨
  .هـ١٣٧١بتاريخ ، ٣العدد ،  مقالة بيين وبني صديقـ٢٩
  .هـ١٣٦٨بتاريخ ، ٦العدد ،  مقالة من رسائل القراء األفاضلـ٣٠
  .الة من العراق مقالة رسـ٣١
  . مقالة من صراع اإلسالم ضد اوسيةـ٣٢
  .هـ١٣٧٥بتاريخ ، ٩،١٠، ٨العدد ،  مقالة يوم عظيم يف بور سعيدـ٣٣
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  : وهذه الكتب مجيعها صدرت عن مركز التراث باجلماعة وهي

  . من ضالالت الصوفيةـ ١

  .بشر سيد اخللق ـ ٢

  .الرمحن الوكيل وقضايا التصوف  عبدـ ٣

   .)مع آخرين( قضية األولياء وحمبتهم ـ ٤

   .)مع آخرين( قضية التوسل والوسيلة ـ ٥

  . اإلنسان الكامل للجيليـ ٦

 فتحي عثمان وكيل مجاعة أنصار السنة / مجيع هذه الكتب من إعداد الشيخ
  .ومدير مركز التراث باجلماعة

��وא	�R�	א����	א ��W  

  . كتابات يف الشعر ولكن قليلة ـرمحه اهللاـ  الوكيل / لقد كان للشيخ

 جميدا ال ننسى أن نذكر بأن الشيخ الوكيل كان شاعراً (:يقول فتحي عثمان
  .)١()قليل اإلنتاج من الشعر 

  : ويقول يف رسالة

  . الوكيل كان له من الشعر جانب وحظ كبري/ ال ننسى أن الشيخ

  .ة يتكلم يف الشعر بأغراضه املختلفةوكان موفور القرحي

هذا قبل أن يتصل جبماعة أنصار السنة أما بعد أن اتصل باجلماعة فإنه قل يف هذا 
  : وال نعرف له يف هذا املضمار إال قصيدتني

                                  

، سيد اخللق بشر، فتحي عثمان، )٧ص( من ضالالت الصوفية، فتحي عثمان، )٣٨ص(مجاعة أنصار السنة، ) ١(
  ).١١ص(
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  . كانت يف املعهد العلمي بالرياضـ ١

دية  كانت يف دار أنصار السنة احملمدية يف حضور الشيخ العالمة مفيت السعوـ ٢
  . ـرمحه اهللاـ  حممد بن إبراهيم /الشيخ

fא��g����R�	א����	א���-T+W  

  .لقد ترك الوكيل مكتبة كبرية حوت الكثري من الكتب يف معارف متنوعة

 وقد كانت حتوي الكثري من كتب اللغة  ـرمحه اهللاـ ولقد اطلعت على مكتبته 
  .العربية، والفرق، والفلسفة، والعقيدة، وغريها

 جاهدا على مجع هذه الكتب وهو يف ظروف  ـرمحه اهللاـ مل الوكيل وقد ع
  .مادية صعبة كما حدثين تالميذه الذين قابلتهم

إال أن أبناء الوكيل قد باعوا كتبه مجيعها للجمعية الشرعية وهي اآلن يف مسجد 
  .بابل بالدقي

من الرمحن الوكيل مكتبة كبرية سواء من إنتاجه أو   عبد/ فقد ترك الشيخ(
 نادرة يف معارف متنوعة، ويكفي أن يقوم أي باحث بزيارة اقتنائه للكتب حوت كتباً

  .)١()بالدقي ليعرف قيمة الرجل ومدى إملامه بشىت العلوم " مسجد بابل"مكتبته يف 
   

  

  

  

  

  

                                  

، ومجاعة أنصار )١١ص(، وسيد اخللق بشر، فتحي عثمان، ) ٧ص(من ضالالت الصوفية، فتحي عثمان، ) ١(
  ).٣٨ص(السنة، 
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عقيدة التوحيد وفتح ـ   رمحه اهللا ـالرمحن الوكيل  عبد/ عندما عرف الشيخ
قرر أن يدعو إىل التوحيد احلق يف  ـ  بعد أن كان صوفياًـاهللا تعاىل عليه بالرجوع إليها 

كل مكان خاصة بعد أن اطلع على كتب السلف القدامى وعرف ما فيها من حق 
فحرص على دعوة إخوانه املسلمني إىل اخلري الذي عرفه، وحتذيرهم من شر البدع 

  .اليت وقع فيها وخدع بزيفهاوالضالالت 
ومن األمكنة اليت كان يتردد عليها، ويدعو فيها إىل اهللا على بصرية وعلم، (

وكان الشيخ يلتقي يف هذا ملكان بالسيدة طيبة الذكر " مجعية السيدات املسلمات"
 فكانت تسمع منه يف هذه األمكنة أحاديث طيبة عن  ـرمحها اهللاـ  )١("نعمت صدقي"

  .حيد وكلمة احلقدعوة التو
 حممد حامد الفقي / ما كانت تسمعه من الشيخوكانت هذه األحاديث تشبه متاماً

  ـرمحه اهللاـ  )٢(رئيس مجاعة أنصار السنة، والذي كان على صلة بالدكتور حممد رضا
  .وبأسرته

الرمحن بأستاذه الشيخ حامد الفقي، وبدأ   عبد/ وهنا كانت بداية لقاء الشيخ
لفيان يعمالن معا لنشر عقائد اإلسالم الصحيحة، وحماربة اخلرافات والبدع الداعيان الس

  .)٣()املنتشرة يف اتمعات اإلسالمية
 يرجع إليها الفضل بعد اهللا يف التحاق  ـرمحها اهللاـ  نعمت صدقي /والسيدة

 حامد / الرمحن جبماعة أنصار السنة بعد أن قدمته إىل مؤسسها الشيخ  عبد/ الشيخ
  . الذي كان يلتقي ا وبزوجها ومجع من أهل الدعوة يف مرتهلاالفقي

                                  

 وكيل كلية طب ، أمني رضا/ ووالدة الدكتور، عضو مجاعة أنصار السنة،رضا بك حممد /حرم الدكتور: هي) ١(
 .  من نصريات السنة، وصاحبة كتاب التربج، سيدة فاضلة،اإلسكندرية

 . حامد الفقي وجبمع من أهل الدعوة مبرتله/  به الشيخيلتقيعضو مجاعة أنصار السنة احملمدية كان : هو) ٢(

  ).٢٣ص(هـ، ١٣٩٧ تاريخ ،١٢الة شخصيات جمددة، سعد صادق، عدد جملة اهلدي النبوي، مق) ٣(
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 الوكيل وقربه إليه بعد ذلك التحق /  بفكر الشيخوقد أعجب الفقي كثرياً
  مث نائباً، أول للجماعة مث وكيالً، هلا مبصر القدميةالوكيل باجلماعة حىت عني رئيساً

 حىت أصبح الوكيل ثالث رئيس الرزاق عفيفي رمحه اهللا  عبد/ لرئيسها الثاين الشيخ
  . واستمر على رئاستها حىت أدجمت باجلمعية الشرعية،للجماعة

  :  حممد عبد الرحيم /يقول الشيخ

 حممد حامد الفقي اختري / وعقب وفاة مؤسس اجلماعة األول أستاذنا الشيخ(
  .)٢()هلا فكان خري خلف خلري سلف  )١(الرمحن الوكيل رئيساً  عبد/ الشيخ

لى الدوام موضع ثقة عامة وخاصة من مجاعة أنصار السنة احملمدية على فهو ع(
  .هلم بإمجاع رائع مل يشذ عنه أحد" رئيساً"اختالف طبقام، ولذلك اختاروه 

  .)٣()ه على بلوغ القمة اآلن وبكل سهولة ـوهكذا تعاونت كفاءته واستقامت
وة ـلفية دف إىل الدعة سـ برئاسة مجاع ـرمحه اهللاـ فأكرم اهللا تعاىل الوكيل 

 يتمثل بطاعته  صادقاًالص املطهر من الشوائب وتدعو إىل حب اهللا تعاىل حباًاخلللتوحيد 
 يتمثل أيضا بطاعته واالقتداء به، كما تدعو إىل أخذ  حباً����وتدعو إىل حب رسوله 

 وجمانبة البدع واخلرافات ����ه الصافيني كتاب اهللا وسنة رسوله ـالدين من منبعي
  .ثات األموروحمد

 أعباء اجلماعة واحلفاظ على وحدا ومواصلة الدعوة إىل  ـرمحه اهللاـ وحتمل 
اهللا فقد توىل رئاستها بعد وفاة مؤسسها وهذا محل كبري ال حيتمله إال من تفضل اهللا عليه 

  .باحلكمة والصرب

 احملبة والطاعة من إخوانه يف اجلماعة وكانت له  ـرمحه اهللاـ ونال الوكيل 
  .كانة بينهم وشأنم

                                  

 عفيفي كانت /  عبد الرمحن الوكيل عند مجاعة أنصار السنة الرئيس الثاين ألن فترة الشيخ/ يعد الشيخ) ١(
 ).٣٤ص( مجاعة أنصار السنة، :لشهور تسلم بعدها الوكيل رئاستها، انظر

 ).ج ص(كيل، مقدمة دعوة احلق، عبد الرمحن الو) ٢(

  ).٤٤ص(هـ ١٣٨١ تاريخ ١٠جملة اهلدي النبوي، مقالة النداء الثاين، عدد ) ٣(
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ق الدعوة ـ بابتعاده عن اخلالفات اليت ال تفيد حقائ ـ رمحه اهللا ـوعرف
  .اإلسالمية وال تقدح يف عقيدة املؤمن

كما عرف بالتوفيق واإلصالح وتقريب وجهات النظر وإاء أي خالفات تقع 
  .بني إخوانه

 مبا آتاه  كالً واحدة وسارت يف طريق الدعوة جبد ونشاطلذا كانت اجلماعة يداً
اهللا من علم ومعرفة يف جماله الذي اختص فيه عن غريه، وكان معه الرعيل األول من 

  . ـرمحه اهللاـ خرية رجال اجلماعة وهم أقران وتالميذ مؤسسها الفقي 

  :  ـرمحه اهللاـ يقول السيد رزق الطويل 

نة، على  كان العقل املفكر ألنصار الس ـرمحه اهللاـ الرمحن الوكيل  إن عبد(
ثرة ما كان يالقي من عناء من إخوانه لبصريته اهلادية، واجتهاداته الواعية؛ فكان يف ـك

 يف مجاعته ال يشاركه يف ذلك إال حرب سوهاج وعالمتها الثبت أبو الوفاء ذلك منطا فريداً
  .)١()درويش  حممد

 اًت مغنمـة اجلماعة ليسـ يرى أن رئاس ـرمحه اهللاـ  الوكيل / وكان الشيخ
إال إذا سار على ما عاهد اهللا عليه من العمل إلعالء كلمته، وأن رئاسة اجلماعة تنظيم 

 هللا للعمل وتكليف به، ودعوة إىل اإلحسان فيه فما الرئيس يف هذه اجلماعة إال عبداً
 .)٢ ( جلماعتهوخادماً

 يف كثري من مقاالته وخطبه ودروسه وحماضراته يشري إىل  ـرمحه اهللاـ وكان 
، ويدفع عنها كل ما يفترى عليها من باطل وسوء وقد  وأبداًف اجلماعة وغاياا دائماًهد

 أوضح فيها حقيقة دعوة اجلماعة )٣("مفتريات" رسالة بعنوان  ـرمحه اهللاـ كتب 
  : وأهدافها من خالل رده على مفتريات قيلت عن اجلماعة جاء فيها

                                  

 . ) ج:ص(مقدمة كتاب دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل، ) ١(

 . هـ١٣٨٠ بتاريخ،٢جملة اهلدي النبوي، مقالة، عهد وميثاق، العدد : انظر) ٢(

 . هـ١٣٧٦ بتاريخ ،٩جملة اهلدي النبوي، مقالة مفتريات، العدد ) ٣(
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 حنن أنصار السنة فريمينا هؤالء بأننا جمسمة ملاذا؟ ألننا أما: ( ـرمحه اهللاـ يقول 
IIII�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :نؤمن بقول ربنا 

X�W�V�U� T�S�R�Q� P�O�N�M�LX�W�V�U� T�S�R�Q� P�O�N�M�LX�W�V�U� T�S�R�Q� P�O�N�M�LX�W�V�U� T�S�R�Q� P�O�N�M�LHHHH )فننفي عنه  )١
سبحانه ما نفى هو عن نفسه، ونثبت له جل شأنه ما أثبت هو لنفسه دون تشبيه أو متثيل 

  .)٢()أو تأويل أو تعطيل 

٢�����J+��5�H�+;�ن���	א�L��	و�و�fא�L��	وW� �

 هللا أو أن نطعن عليه، وحنن نؤمن معاذ اهللا أن نكره ولياً: (  ـرمحه اهللاـ يقول 
،  )٣( IIIIK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH :بقوله تعاىل

IIIILLLL MMMM NNNN OOOO PPPPHHHH )٤ (.  

 له يف كل معركة، غري أننا  وانتصاراً وتأييداًفمن واىل اهللا ورسوله فنحن معه حباً
بد األولياء من دون اهللا، حنارب من يزعم أن األولياء بيدهم األمر واحلل حنارب من يع

 ~~~~ {{{{ |||| }}}} IIIIwwww xxxx yyyy zzzz :والعقد والتصريف واهللا يقول خلامت النبيني
���� ¡¡¡¡ ¢¢¢¢ ££££ ¤¤¤¤HHHH )٦())٥(.  

  

                                  

 ).١١ آية: الشورىسورة() ١(

  ).٤٤٢ص(هـ ١٣٧٦ ، تاريخ ٩جملة اهلدي النبوي ، مقالة مفتريات ، العدد ) ٢(

 ).٦٢ آية :يونسسورة () ٣(

 ).٦٣ آية :يونسسورة () ٤(

 ).١٢٨ آية :آل عمرانسورة () ٥(

 ).٤٤٥ص( هـ١٣٨٦، تاريخ ٣ تريات، العددفقالة ممجملة اهلدي النبوي، ) ٦(
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٣�����$T ��א����؟P�� �

  :  ـرمحه اهللاـ يقول 

 ����  لدينكم، وخذوا عن رسول اهللاجعلوا الكتاب والسنة مصدراً: نقول للناس(
هديكم وانظروا يف أقوال هؤالء األئمة فما رأيتموه موافقا للكتاب والسنة فبه اعملوا 

  .)١()وإال فاهجروا

٤�������P�	א�K� �

  : يقولون إن اجلماعة تدين مبذهب الوهابية ويرد الشيخ على هذا بقوله

  إىلالوهاب داعياً  حممد بن عبد/ ما قام اإلمام اجلليل ااهد الشيخ الكبري(
  داعياًـ واقرأ تارخيه وكتبه ـنفسه، وال إىل دين ابتدعه وال إىل مذهب اقترفه وإمنا قام 

  إىل نبذ البدع واخلرافات، وأحتدى كائناً إىل الكتاب والسنة، داعياًإىل اهللا ورسوله، داعياً
من كان أن يثبت أن هذا اإلمام صرح أو ملح أو رمز أو لوح إىل أحد يطلب منه أن 

 ����فالثابت أنه كان يدعو الناس إىل أن ينتسبوا بدينهم إىل رسول اهللا " وهابياً"يكون 
  .)٢( ) وعمالً وقوالًاعتقاداً

 يف الدعوة على هذا املنهج السلفي طيلة  ـرمحه اهللاـ وهكذا استمر الوكيل 
حياته وخاصة يف فترة رئاسة اجلماعة، منذ أن توىل رئاستها ودعا إخوانه يف اجلماعة على 

  .ملضي مبا عاهدوا اهللا عليها

وكذلك عندما اشتد به املرض وقرب أجله نصح إخوانه يف مجاعة أنصار السنة 
 والصرب ����بالبقاء على ما هم عليه من دعوة بالتمسك مبا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

  .على ذلك

                                  

 ).٤٤٧ص( هـ١٣٧٦، تاريخ ٩العدد يات، ، مقالة مفترجملة اهلدي النبوي )١(

 .بتصرف يسري) ٤٤٨ص ( لعدد السابقاجملة اهلدي النبوي، ) ٢(
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  :  ـ رمحه اهللا ـ السيد رزق الطويل/ يقول األستاذ

 سجل صوته إلخوانه نصيحة ـد به مرض املوت  وقد اشتـومن العجب أنه (
  .)١()ليتهم مسعوها وفقهوها ولو فعلوا لتفادوا بالء، ولكان هلم شأن آخر

 هللا  حىت عندما اشتد به املرض وشعر بدنو أجله حباً وأبداًوتبقى الدعوة مهه دائماً
 السنة  على صاحل املسلمني عامة ومجاعة أنصار وإلعالء كلمة احلق وحرصاً����ورسوله 

 الذي نصح أمته ���� اقتداء بالداعية والقائد اإلسالمي األول برسول اهللا خاصة، وأيضاً
 وعلى آله ومن وااله وسار على جه إىل ���� عليهم بعده  وحرصاًعندما قرب أجله خوفاً

  .يوم الدين

 يف  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /ومما سبق يتضح أن أعظم الطرق اليت سلكها الشيخ
ها هو مع مجاعة أنصار السنة احملمدية، فقد كانت اجلماعة ممثلة بإخوانه فيها الدعوة وأمه

ومبجلتها اهلدي النبوي ومبركزها وبدورها املتعدد ومبساجدها املنرب األول والطريق الذي 
  . يف الدعوة إىل التوحيد واالبتعاد عن الشرك والبدعـ بعد اهللا ـثوى به 

  يف الدعوة، أيضاًـ بعد اهللا ـة والنصرة وكما كسب الشيخ من اجلماعة القو
 به  واحدة ال فرقة بينهم وال خالف وقويت دعوا أيضاًقويت اجلماعة به بأن كانوا يداً

بة الشرك والبدع ضد الطوائف املخالفة لكتاب اهللا وسنة رسوله ر يف حماـ بعد اهللا ـ
ت وبدعهم من صوفية  املعول الشديد يف هدم شرك الطواغي ـرمحه اهللاـ  فقد كان ����

  .وغريها
  

                                  

 ). ج:ص(مقدمة كتاب دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل، ) ١(
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�א/�.'�א	%�$# �

j��5	א�j*א�����O��دو�  

 السنة احملمدية  مجاعة أنصار ـرمحه اهللاـ  حامد الفقي / بعد أن أسس الشيخ
م جملة اهلدي لتكون لسان حال مجاعته واملعربة عن ١٩٣٦/هـ١٣٥٦أسس عام (

  .)١()عقيدا والناطقة مببادئها 

إن من أهم أغراض هذه الة أن (: فقي أغراض الة فقال ال/ وقد حدد الشيخ
تقدم ما تستطيعه من خدمة ونصح وإرشاد يف الشؤون الدينية واألخالقية أخذت على 

 من اهللا أن تنصح فيما تقول وأن تتحرى احلق وأن ال تأخذ إال ما ثبت نفسها موثقاً
  .)٢()����حديث رسوله بالدليل واحلجة والربهان الصحيح من كتاب اهللا تعاىل و

 وقد التحق باجلماعة كانت له جهوده  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / والشيخ
 املشكورة يف خدمة مذهب السلف ونشره وحماربة الشرك واإلحلاد والبدعة مستخدماً

كل ما آتاه اهللا من علم ومعرفة، ومن جهوده كتابة املقاالت والرسائل واملوضوعات 
  .نبوياملختلفة يف جملة اهلدي ال

  . الفقي/ كما توىل رئاسة حتريرها بعد وفاة الشيخ

 /الرمحن الوكيل توىل رئاسة حترير جملة اهلدي النبوي بعد الشيخ  عبد/ الشيخ(
 حيث توقف ،هـ١٣٨٦حممد حامد الفقي واستمر يشغل هذه الوظيفة إىل عام 

  .صدورها من مجاعة أنصار السنة احملمدية

 ن الوكيل طيلة هذه الفترة حق رعايتها متولياًالرمح  عبد/ ولقد رعاها الشيخ
  .)٣() مما كان يقوم به مؤسسها الشيخ حامد الفقي كثرياً

                                  

 .بتصرف) ٢١ص (مجاعة أنصار السنة، املركز العام للجماعة، ) ١(

 ).٢٢ص (السابق، املرجع ) ٢(

 ).٢٨٧ص (مجاعة أنصار السنة، الطاهر، ) ٣(
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 ملا تبقى رآن الكرمي بالة استكماالًـاء تفسري القـ أعب ـرمحه اهللاـ وحتمل 
  .من تفسري الفقي

تابعة تفسري وقد استمر الوكيل طيلة فترة رئاسة حترير الة يف كتابة املقاالت، وم
القرآن حىت أدجمت اجلماعة مع اجلمعية الشرعية وأغلقت الة، وبعدها توجه رمحه اهللا 

  . للعقيدة جبامعة أم القرىإىل السعودية ليعمل أستاذاً
وكانت الة حتتوي على كثري من األبواب واملوضوعات ومن اليت شارك فيها 

  :  الوكيل/ الشيخ
 بتفسري سورة  ـرمحه اهللاـ كل عدد بشكل مستمر وقام الذي كان يف :  التفسريـ ١

ة وسورة مرمي حىت ـورة الكهف كاملـ حىت أمتها وس١٤اإلسراء من اآلية 
  .٥٤اآلية 

وقد كتب :  التعريض والرد على أهل التصوف واألضرحة وبيان حقيقة أمرهمـ ٢
: ه وهيالوكيل أهم املقاالت اليت عرضت يف الة يف الرد على التصوف وأهل

  .طواغيت وصوفيات، ونظرات يف التصوف، وغريها
  .وقد كان له الدور األكرب يف هذا الباب الذي كان له كبري األثر على الصوفية

ا أو حق تؤيده ـالت من بدع وإنكارهـض اجلرائد واـ متابعة ما تنشره بعـ ٣
  .وتثين عليه
  : ومن ذلك

يف جملة اهلدي النبوي العدد " اجليلي وكتابه اإلنسان الكامل "كتب رسالة  -
يف عددها " آخر ساعة" على ما نشرته جملة هـ ردا١٣٨١ًاألول سنة 

 ".التصوف خيدم العلم"هـ بعنوان ٢٤/٥/١٩٦١الصادر بتاريخ 

 هـ، ردا١٣٨٤ً تاريخ ،١١العدد " الشيوعية تعانق الصوفية "كتب مقاالته  -
 ".لعشقركعتان يف ا ": بعنوان،على ما نشرته جملة املصور

نظرات يف جملة صوفية، عندما  ": بعنوان،هـ١٣٧٨كتب مقالني يف عام  -
 ".جملة اإلسالم والتصوف ":وضع الصوفية جملة هلم بعنوان
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، هـ١٣٧٣ تاريخ ،يف العدد اخلامس" تعليقات على الصحف"كتب مقال  -
لريد على ما نشرته إحدى الصحف حول رأي " دعوى بال بينة"وعنون له 

 .الكبار عن جتسد أرواح املوتىأحد املشائخ 

 حممود شلتوت / نشر فيها حديث للشيخ" مقالة طيبة ":كتب مقالة بعنوان -
جاء يف جملة اتمع العريب حيث كان يدعو إىل ثورة تصل بالعقلية األزهرية 

إا  ( ـرمحه اهللاـ  الوكيل /  الشيخإىل الفكر اإلسالمي األصيل، موضحاً
 ا أنصار السنة ويدعون إليها ونعد أنفسنا حنن أنصار لدعوة احلق اليت يؤمن

 .)١()السنة من جنود هذه الثورة 

 على  رداً،هـ١٣٦٨ تاريخ ،العدد التاسع" مفتريات وأساطري"كتب مقالة  -
أهديت إليه فقرأ " الروضة اإلسالمية "امسهاجملة صوفية تصدر يف السودان 

وقد حشيت " السنة كما يتسمون الرد املوجز على أنصار ": عنوانهفيها مقاالً
 الرد  ـرمحه اهللاـ املقالة بالطعن واهلجوم على أنصار السنة وقسم الوكيل 

 : إىل قسمني

  . الرد على مفترياته اليت ت ا أنصار السنةـ ١
  . بيان ما ورد يف مقالته من وسوسة الزندقة ونزوات الشركـ ٢

 : هـ، جاء فيها١٣٧٣خ العدد اخلامس بتاري" ثورة صاحلة"كتب مقالة  -

نشرت جريدة اجلمهورية أن وزير األوقاف الشاب خالف نص واقف تنص 
 خمالفته  منه معلالً بدالًوقفيته على بناء ضريح فأىب الوزير إال أن يبين مسجداً

 .هذه أن األضرحة عودة إىل الوثنية وأن األحياء أوىل من املوتى ذا املال

وهكذا شاء اهللا أن يكون أول وزير لألوقاف  ( ـرمحه اهللاـ ويقول الشيخ 
يرفع املعول بيديه ليضرب الضربة األوىل على رأس الصنم ويعلنها يف جراءة 

  .)٢(.. )املؤمن إا وثنية

                                  

 ).٢٠٨ص (جملة اهلدي النبوي، مقالة طيبة، العدد بدون تاريخ، ) ١(

 .بتصرف) ١٩ص (هـ ١٣٧٣ بتاريخ ،٥، مقالة ثورة صاحلة، العدد  جملة اهلدي النبوي )٢(
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  :  الرد على أقوال وأفعال صدرت من بعض الشخصيات خمالفة للحق منهاـ ٤

اريخ  بت،العدد األول" شيخ األزهر يف زيارة األضرحة"كتب مقالة  -
 : اهـ، جاء فيه١٣٧١

شيخ جامع األزهر شاء احلكيم اخلبري أن يبتليكم فوليتم هذا املنصب اخلطر، ( -
ة فضيلتكم إىل األضرحة، ـم لدين اهللا هو هرولـوأول ما استهللت به العل

، أمل تسمع أذناك من الطائفني حول القبور د عيناك يف طريقك منكراًهأمل تش
  !دعاء الشرك؟

  .)١(..)لى اإلسالم هانت عزته على من يفهم الناس أم شيوخهفيا رمحاه ع

 بتاريخ ،٨العدد " إىل مىت أيها األزهر الشريف : "كتب مقالة بعنوان -
 : اهـ قال فيه١٣٦٨

زهر بعث به ليهدي الضالني فحضرة الواعظ ألواعظ من كبار وعاظ ا(
لوجود  قبل ا لكل الرسل وكان موجوداً كان رسوالً����ينادي بأن حممدا 

 . يف كل أمة وكان وكانوكان نبياً

وقد هالين جهره بأن العبد الصاحل يف قصة موسى بسورة الكهف هو أمحد 
  .نبيناً

فكر وقدر أيها الشيخ فإنك مسؤول أمام اهللا عن هذه الطائفة اليت وكل 
إليك أمرها وأن دعوتك أيها الشيخ دف إىل غرض خطري يهتف به وثنيوا 

  .)٢() األديانالصوفية وهو وحدة

هـ رد فيه ١٣٧٣ بتاريخ ،العدد الرابع" جاهلية غربية ":كتب مقالة بعنوان -
على أحد رجال القانون يف جامعة كبرية عندما قال أن الرجوع إىل النظم 

                                  

 )١٦ص (هـ ١٣٧١ تاريخ ،١ة، العدد ـر يف زيارة األضرحـجملة اهلدي النبوي، مقالة شيخ األزه) ١(
 .بتصرف يسري

 .بتصرف) ٩ص(هـ ١٣٦٨ تاريخ ،٨، العدد ؟، مقالة إىل مىت أيها األزهر الشريفجملة اهلدي النبوي )٢(
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 إىل أن  ـرمحه اهللاـ اإلسالمية ينطوي على معىن الرجعية، وأوضح الوكيل 
قا حيب العبودية والذل للغرب يف قوله هذا داللة على أنه مل يزل منا فري

 .وللمستعمر الغاشم

 تاريخ ،دد الثاينـالع" ة وبني اإلسالمـبني الصليبي ":وكتب مقالة بعنوان -
عندما حذر " سلوين لويد" على وزير خارجية اجنلترا ا رد فيه،هـ١٣٧٦

 الوكيل رمحه اهللا إىل حقيقة الغرب من توحد قوى العرب واملسلمني، مشرياً
 للحاضرة الغربية اآلن  أيضاًإلسالمية واحلضارة الصليبية وعارضاًاحلضارة ا

، ليوضح من خالل ذلك حقد الصليبية على وأمريكاممثلة يف فرنسا واجنلترا 
 . وحديثاًاإلسالم قدمياً

  . شارك الوكيل يف املقاالت اليت تعاجل جوانب من حياة املسلم العامةـ ٥

  حمذراً،هـ١٣٨١ تاريخ ،لرابعالعدد ا" الصحافة والدين"كتب مقالة  -
الشيخ يف أن بعض املنتسبني للصحافة يف هذه األيام يقومون باهلجوم على 

 .الدين والنيل من قيمه املقدسة ومثله العليا

  .وإن منهم من يدعون إىل اإلباحية املقنعة اليت ال ترى للفضيلة الدينية قدسية

  . بني أهل العلموإن منهم من يتهجم على أقدار رجال هلم صيت كرمي

 ."التلميذ بني املدرسة واملرتل"وكتب مقالة  -

 الوكيل أولياء األمور واملعلمون ا دعا فيه،هـ١٣٧٤ تاريخ ،العدد السابع
إىل اتباع ما جاء يف القرآن والسنة احلق ألن األبناء يقعون يف احلرية والقلق 

 إياه املعلمون وعقوهلم يف اضطراب الختالف ما يعلمهم اآلباء عن ما يعلمهم
  .ويدعوهم كل هذه املشكلة من أجل األبناء

 :"أدبوا نساءكم إن كنتم رجاالً"كتب مقالة  -

 عن اعتصام بعض النسوة بدار إحدى ،هـ١٣٧٣ تاريخ ،العدد الثامن
النقابات وإضران رغبة يف أن يكن عضوات يف اجلمعية التأسيسية، ويقول 
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املتمردة أين أبوها أين أخوها أين  لست أدري أين زوج هذه  ـرمحه اهللاـ 
  ؟ريا بل أين الرجال من املسلمنيعش

 للنساء املسلمات مبا أوجب اهللا عليهن من حجاب وحشمة وعدم ناصحاً
  .اختالط بالرجال

 على اتصال مستمر مع قرائه يف سائر  ـرمحه اهللاـ ان الوكيل ـوقد ك
ىت وإن كانت تعارض البالد اإلسالمية ويعرض ما تصل إليه من رسائلهم ح

   .كتاباته ويعرض ما يكتبوه من اام له حىت وإن كان يف عقيدته ومن ذلك

 :"رسالة من العراق "مقالة  -

جاء فيها اام له أنه ما زال مؤمن بأساطري الصوفية ورد عليه الوكيل 
 حقيقة عقيدته وقال أنه لو رماه بكبرية أهون عليه من أن يتهمه أنه موضحاً

الصوفية، كيف وهو كان ضحيتها، وكيف يؤمن مبا دعا إخوانه على دين 
  .للكفر به

 ا رد فيه،هـ١٣٦٨ تاريخ ،٦العدد " من رسائل القراء األفاضل "مقالة  -
وقد جم فيه على " نعم جتنيت على الغزايل"على رسالة جاءته بعنوان 

 .الوكيل بشدة، وعرض رسالته كاملة ورد عليها رمحه اهللا بأدب جم

 على رسالة وصلته من صديق يتهم أنصار السنة رداً" بيين وبني صديق"ة مقال -
بأا وهابية وتشيع الفرقة، وتسب األولياء، وتعادي الصوفية، ورد عليه 

 )١(.الشيخ الوكيل بالتفصيل

 جاء فيها شكر مقدم ،هـ١٣٦٩، ٥العدد " من رسائل القراء"وكتب مقالة  -
 .ر اليت ختص الدعوةجلهوده ويطلبون منه العديد من األمو

                                  

 ).١٦٧ص( السنة، أنصار يف املبحث اخلاص بدوره يف مجاعة جاء هذا املقال مفصالً) ١(
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 ،هـ١٣٨٦ بتاريخ ،٦العدد " األولياء املزعومون ":كتب مقالة بعنوان -
كتب إليه أهايل بلدة بنها عن حقيقة قربين فيها ويطلبون من الشيخ توجيه 

 .الناس إىل أا ما شيدت إال لتضليل الناس وزعزعة عقائدهم

جملة اهلدي النبوي،  من أبرز كتاب  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / وقد كان الشيخ
د والعقيدة احلق ـد على نشر التوحيـ مع احلرص الشدي ـرمحه اهللاـ فقد مجع 

والدفاع عنها ما كان ميلكه من علوم ومعارف متنوعة، ومنطق بليغ وعبارات قوية 
  .وأسلوب رائع

فلقد سخر قلمه الفياض اجلريء وأسلوبه الرائع اجلزل ومنطقه البليغ الفصيح (
لقوية الواضحة ومعلوماته املتنوعة وبديهته احلاضرة وشعره اجلزل الرصني وعباراته ا

  .)١()سخر ذلك كله يف نشر التوحيد والعقيدة السلفية 
  

                                  

 ).١٨٧ص(مجاعة أنصار السنة، الطاهر، ) ١(
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 جهوده يف سبيل دعوة التوحيد؛ فقد قضى  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / كان للشيخ
ة الناس ليبلغهم املعتقد اإلسالمي الصحيح كما جاء يف حياته حافلة باجلهاد يف دعو

  .����كتاب اهللا وسنة رسوله 

وهذا األمر الشاق إىل أكثر من منرب، وقد أتيحت له (واحتاجت هذه الدعوة 
  : هذه املنابر

منرب خطب اجلمعة اليت كان يلقيها باملركز العام جلماعة أنصار السنة وفروعه :  أوهلا
  .ى مصراملنتشرة يف مدن وقر

أحاديث الوعظ واإلرشاد اليت كان يلقيها من خالل كراسي الدروس باملركز : ثانيها
  .العام للجماعة وفروعه

  .ما كان حيضره من الندوات لالشتراك يف حماورات مع معارضيه يف العقيدة: ثالثها

 من  ملا تبقىتوليه أعباء تفسري القرآن الكرمي مبجلة اهلدي النبوي استكماالً: رابعها
 حممد حامد الفقي؛ باإلضافة إىل املقاالت / تفسري فضيلة اإلمام الراحل الشيخ

وة ـى دعوات خمالفيه يف الدعـ علاليت كان ينشرها مبجلة اهلدي النبوي رداً
 لبيان القول احلق يف عقائد الصوفية من الغث والباطل وما كان يراه ضرورياً

  .)١()الذي متتلئ به كتبهم

 هي خطب  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / عوة اليت اعتالها الشيخفمن منابر الد
  .اجلمعة يف مسجد مركز اجلماعة بالقاهرة ومساجد فروعها أيضاً

وقد نشرت جملة اهلدي النبوي إحدى خطب اجلمع للوكيل واليت ألقاها بدار 
  بقوة املؤمن وجبرأة الداعية للحق ال خياف يف ـرمحه اهللاـ اجلماعة يف القاهرة ارجتلها 

                                  

 . سعد صادق/رسالة من األستاذ) ١(
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اهللا لومة الئم حيث وجه يف خطبته النداء للقيادة يف ضرورة أن تستمد قوانينها من الدين 
  .اإلسالمي

 من ١٢ يف خطبة اجلمعة اليت ألقاها رئيس اجلماعة بدارها يف ( :جاء يف املقال
حتدث عن امليثاق الشعيب ) هـ١٩٦٢ من يونيه سنة ١٥(هـ ١٣٨٢احملرم سنة 

يثاق الشعيب جيب أن يرتبط مبيثاق اهللا، ولن يصلح آخر هذه األمة وامليثاق اإلهلي وأن امل
  .إال مبا صلح به أوهلا

وإننا ما زلنا نرجو أن ينص يف امليثاق على أن دين اجلمهورية هو اإلسالم، وعلى 
وجوب استمداد قوانيننا منه، وإقامة حياتنا الدينية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية 

  .)١()على أسسه 

ويف ظهرية اجلمعة ألقيت : ( ـرمحه اهللاـ وخطبة ألقاها يف بور سعيد يقول فيها 
خطبة اجلمعة باملسجد العباسي الكبري وجتاوب الناس مع احلق، وجاشت نفوسهم 
بالضراعة وفاضت عيوم بالدموع مما يشهد ألهل بور سعيد بالفطرة الصافية اليت 

  .)٢()يقودها احلق املبني

 حماضرات ودروس وندوات دورية يف  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / وكانت للشيخ
  .دار املركز العام للجماعة بالقاهرة ويف املساجد والساحات

ويف بداية رجوعه إىل منهج السلف كانت له حماضرات يلقيها يف مجعية السيدات 
  .املسلمات اليت كانت ترأسها السيدة نعمت صدقي

ضرات متفرقة قبل وفاة الفقي وبعد أن تويف وبعد التحاقه باجلماعة كانت له حما
  . أصبح الوكيل يلقيها بشكل دوري كل يوم سبت ـيرمحه اهللاـ الفقي 

  : ومن حماضرات الشيخ اليت نشرا جملة اهلدي النبوي

  .ضريح أيب العباس املرسي" طاغوت اإلسكندرية " (: حماضرة بعنوانـ ١

                                  

 . بتصرف)١٥ص (هـ، ١٣٨٢ تاريخ ،٢امليثاق، العدد جملة اهلدي النبوي، مقالة ) ١(

 .بتصرف) ٣١٢ص (هـ، ١٣٧٥ تاريخ ،٨، مقالة يوم عظيم يف بور سعيد، العدد  جملة اهلدي النبوي )٢(
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 مبناسبة تأليف شيخ ،هـ١٣٦٧ام ألقاها يف دار اجلماعة يف اإلسكندرية يف ع
  .)١() عنهمسجد أيب العباس املرسي كتاباً

  :" أثر التصوف يف العقيدة" حماضرات ـ ٢
ألقاها يف دار الرابطة اإلسالمية بالقاهرة، بطلب منها وذلك يف يوم األحد املوافق (

م وقد كان هلذه احملاضرة األثر الكبري يف نفوس احلاضرين الذين ٣٠/١٠/١٩٤٩
  .)٢()صت م دار الرابطة اإلسالميةغ

 بعد أن وجهت دعوة ،م١٩٥٢ يف يناير عام "نكال" وحماضرة ألقاها يف قرية ـ ٣
  .للمركز العام للجماعة حلضور افتتاحها يف نكال

 الوكيل اليت ال أستطيع اليوم أن أصف لك / وكان مسك اخلتام حماضرة الشيخ(
ة الفكر، وعمق احلديث،وقوة الدليل، دقته يف اللغة، وقاموسه الفياض، ورتاب

وسالمة املنطق، وقناعة العامل احملقق، يأخذك فال تقدر أن تنفك من حديثه إال وأنت 
  .مستجيب ملا حيدثك ألنه يعطيك بقلبه قبل لسانه، وخياطب عقلك ووجدانك معاً

 الرمحن الوكيل العامل الباحث احملقق املرجع  عبد /ويف هذا عرفت عن قرب الشيخ
  .)٣()فيما يقول أو يكتب 

ألقاها الوكيل يف بور سعيد يف نادي (" اإلسالم والتصوف  ": وحماضرة بعنوانـ ٤
رمسيس وهو من النوادي العظيمة ذات األثر القيم الفعال من الناحيتني الثقافية 

  .واالجتماعية
ن وذلك بطلب من إخوانه أنصار السنة قدموه إىل القائمني على أمر النادي يف أ

 على حماضرة أحد كبار رجال  يف إلقاء حماضرة رداً ـرمحه اهللاـ  الوكيل / يؤذن للشيخ
 النادي يف ذلك يوم وأذن له" التصوف املفترى عليه ":التعليم يف بور سعيد عنواا

  .)٤()م١٥/٣/١٩٥٦اخلميس 

                                  

 ).٣٦ص(هـ، ١٣٦٧ تاريخ ،٤جملة اهلدي النبوي، مقالة طاغوت اإلسكندرية، العدد ) ١(

 ).١٤ص(هـ، ١٣٦٩ تاريخ ،٢العدد ، مقالة أثر التصوف يف العقيدة،  جملة اهلدي النبوي )٢(

 . عبد القادر رزق الطويل، رئيس مجاعة دعوة احلق/ رسالة من الشيخ) ٣(

 ).٧٠ص(هـ، ١٣٧٥تاريخ ، ٨جملة اهلدي النبوي، مقالة يوم عظيم يف بور سعيد، العدد ) ٤(
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 جهوده على كرسي الدرس لوعظ  ـرمحه اهللا ـ  الوكيل/ كذلك كانت للشيخ
 يف مدارس شادهم وتعليمهم الدين اإلسالمي احلق يف القاهرة وخارجها، وأيضاًالناس وإر

  .الثانوية مبصر، ويف املعهد العلمي بالرياض

 كان  ـرمحه اهللاـ  كما أنه أم القرىويف آخر حياته يف كلية الشريعة يف جامعة 
  .يلقي الدروس باملسجد احلرام

ل دعوة ـاد يف سبيـافلة باجلهه احلـالرمحن الوكيل حيات  عبد/ قضى الشيخ(
ة ـ يف كليوار البلد األمني أستاذاًـالتوحيد، ومل تكن طويلة واليت ختمها باملقام إىل ج

  .)١() يف املسجد احلرام إىل أن توفاه اهللا الشريعة مبكة املكرمة ومدرساً

 إىل جانب مسؤولياته يف التدريس  ـرمحه اهللاـ ويظهر لنا مما سبق أن الوكيل 
 على الوعظ واإلرشاد اسة اجلماعة وكتابة املقاالت وتأليف الكتب كان حريصاًورئ

واالشتراك يف احملاضرات والندوات اليت كانت مهمة يف إيضاح العقيدة الصحيحة ودفع 
ة عن ذلك حىت ـه أو ظروفه الصحيـا ومل تثنه مسؤولياتـالشرك واالبتداع عنه

  .اه عن ذلك خري اجلزاءاه اهللا مبكة املكرمة رمحه اهللا وجزـتوف

                                  

 ـ ٣ـ٩ / هـ١٤١٢ رمضان ٥جريدة األخبار املصرية، مقالة مالمح شخصية، سعد صادق، العدد ) ١(
 .)٩ـ٣ص (، م١٩٩٢
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 جوالت ولقاءات داخل القاهرة يهدف  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / لقد كان للشيخ
منها إىل إيضاح حقيقة الدعوة اليت دف إليها مجاعة أنصار السنة، ولتحقيق ما تسعى 

ير مما قد وقع بعض أبناء املسلمني إليه من دعوة لعبادة اهللا وحده ال شريك له، والتحذ
  .من الشركيات والبدع

دوات والدروس ـرة من أجل النـروع اجلمعية بالقاهـ يف فوله جوالت أيضاً
  .واخلطب

 اللقاءات اليت كانت له مع بعض العلماء  ـرمحه اهللاـ ومن ضمن جوالته 
  : خلدمة الدعوة ومنها

 له  حامالً ـرمحه اهللاـ  شلتوت  حممود/ لقاءه مع شيخ األزهر وأستاذه الشيخ
حتية إخوانه يف أنصار السنة وطلبهم أن يشرفهم باحلضور يف دار اجلماعة فقد كان يراه 

 جليال وأنه أعظم رائد لدعوة  كما يرى إخوانه يف اجلماعة أخاً ـ رمحه اهللا ـالوكيل
  )١(.احلق يف جيلهم املعاصر

 يف  ـرمحه اهللاـ  حممد البهي /  لقاءه مع شيخه وأستاذه الشيخومنها أيضاً
يف جملة اهلدي النبوي حتت عنوان ـ رمحه اهللا ـ مكتبه وإجراء حوار معه نشره الوكيل 

  )٢(.ناقش معه بعض القضايا اليت كانت تثار حول اجلماعة" مفتريات "
ري الواعظ العام باألزهر ـ عبد اللطيف املشته/ اءه مع الشيخـ لقومنها أيضاً

  .ارة اجلمعية الشرعية يف سبيل التقارب بني الدعاة إىل اهللاوعضو جملس إد
وإليضاح أن رسالة اجلمعيتني تتالقى على هدف واحد وهو الدعوة إىل اإلميـان             

  .)٣(اخلالص باهللا وأداء العبادات على وجه صحيح والتخلق بأخالق اإلسالم الفاضلة

                                  
هـ، ١٣٧٩ تاريخ ،٦ شيخ اجلامع األزهر، العدد / جملة اهلدي النبوي، مقالة مع فضيلة األستاذ األكرب) ١(

 ).٩ص(

 ).٤٤٢ص(هـ ١٣٧٦ تاريخ ،٩ مقالة مفتريات العدد ،جملة اهلدي النبوي )٢(

 ).٣٠ص(هـ ١٣٨٤ريخ  تا،٣جملة اهلدي النبوي، مقالة يف سبيل التقارب بني الدعاة إىل اهللا، العدد ) ٣(
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قوم به من  بل وأصعبها هي ما كان ي ـرمحه اهللاـ ومن أهم جوالت الوكيل 
لقاءات مع مشيخة الصوفية وذهابه إليهم وحماورته هلم من أجل دعوم للرجوع إىل 
احلق وإيقافهم عما هم فيه من ضالل يدعون إليه مما أوصله إىل احملاكم وعرضه إىل كثري 

ة حىت آخر يوم يف ـة التصدي للصوفيـه عن مواصلـمن املشاكل ولكن ذلك مل يثن
  . ـرمحه اهللاـ حياته 

 الوكيل جوالت يف فروع اجلمعية يف القاهرة واجليزة ودمياط / وكانت للشيخ(
  .واملنصورة وشربني وطنطا وبنها ودمنهور واإلسكندرية

  .وكذلك فروع اجلمعية املنتشرة يف قرى الوجه البحري والقبلي
ونظرا لقلة الفروع للجماعة فقد قل حتركه يف البالد وإن كان قد عوض ذلك 

  .)١()لعلمي وحماضراته يف املركز العام بدار اجلماعة بإنتاجه ا
 إىل اإلسكندرية وبور سعيد ونكال  ـرمحه اهللاـ وورد يف املبحث السابق سفره 

من أجل إلقاء احملاضرات اليت كان يدعو فيها الناس إىل اإلميان باهللا كما هو يف كتابه 
  .����وسنة رسوله 

  . الطوائف املخالفة هلا للدفاع عن العقيدة بإظهار حقيقةوأيضاً
 إىل الرياض للعمل باملعهد العلمي والتدريس  ـرمحه اهللاـ وقد سافر الوكيل 

  .العقيدة واللغة العربية به
اء اجلامعات ـه إىل مكة املكرمة بعد إنشـه بأعوام قليلة توجـوقبل وفات

 يف املسجد  للعقيدة بالدراسات العليا ومدرساًوالتحق جبامعة أم القرى ليكون أستاذاً
  .احلرام

وهو يف آخر رحالته بعد أن أدجمت مجاعته باجلمعية ـ رمحه اهللا ـ وتويف 
الشرعية وانقطع السبيل للدعوة باسم أنصار السنة فاختار آخر حمطة ارحتل هلا فأكرمه 

  .اهللا جبوار بيته حىت تويف ودفن يف البلد احلرام

                                  

 . فتحي عثمان/ رسالة من الشيخ) ١(
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 منذ أن عرف طريق احلق وهو يدعو إليه  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / إن الشيخ

ري أبناء ـع كل ما يقدح فيها، وتبصـوبقي يف طريق الدعوة جياهد يف نشر العقيدة ودف
  .املسلمني ملا فيه خريهم يف الدنيا واآلخرة حىت توفاه اهللا

 اخلمسة وثالثون عاماًويف هذه املدة اليت قضاها الوكيل يف الدعوة وهي قرابة 
  . يف دعوته رمحه اهللا فيها املتابع لكل ما كتبه يرى ذلك املنهج واضحاًاختط لنفسه منهجاً

  : وميكن تلخيص منهج الشيخ يف عدة نقاط هي

��Wو{�����א	�*!��وא	� �א	���E*�وא2 ص�!,�&�.��yא	-���**!���W@�א	��Wو4ً �

 يف خطبه ودروسه وحماضراته، وما كان  ـرمحه اهللاـ  الوكيل / لقد كان الشيخ
يكتبه من مؤلفات ومقاالت يدعو فيها إىل توحيد اهللا تعاىل وترتيهه عن الشريك والند 

  .واملثيل

 من أجله فقد كان ذلك من أكرب اهتمام الشيخ يف الدعوة وكان يعمل جاهداً
مني وأن السبب  السبب األول يف رفعة املسلوويرى أن إخالص العبادة هللا تعاىل وحده ه

  .األول يف تأخرهم هو ما تسرب إىل عقائدهم من عبادة لغري اهللا

 يكون قد فقه حقيقة الدعوة وقد بصره اهللا تعاىل إىل  ـرمحه اهللاـ وهو بذلك 
الطريق الصحيح فكيف يدعو الناس إىل أمور غري التوحيد وهم فيه خمالفون ملا جاء يف 

يم جوانب احلياة مجيعها ـمل من إنسان وال تستق فال يقبل ع����كتاب اهللا وسنة رسوله 
  . للشرك والبدعإال إذا كان موحدا هللا تعاىل تاركاً

والدعوة إىل توحيد اهللا هي من أهم أهداف مجاعة أنصار السنة وأكرب دور قامت 
  .به يف دعوا وركزت عليه يف مجيع جهودها
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  :  ـرمحه اهللاـ يقول الوكيل 

ندعوهم إىل  ���� اهللا اليت من أجلها جاهد رسول اهللا إمنا ندعو الناس بدعوة(
التوسل إىل اهللا بتوحيده يف ربوبيته وإهليته واإلميان الصادق به وإخالص الدين كله له 

  .)١( ) وأخالقاًوالتسامي عن اجلاهلية عقيدة فكراً
 إىل توحيد اهللا وتركيزه  على من يعيب عليه الدعوة دائماً ـرمحه اهللاـ ويرد 

 جتد أن مجيع ةأتعيب دعوتنا وهي دعوة كل الرسل اقرأ كتاب اهللا ومث: (لك بقولهعلى ذ
ون دعوم بالتوحيد ويظلون يدعون الناس إليه إىل أن يصعدوا إىل ؤالرسل كانوا يبد

  .)٢()الرفيق األعلى
 يدعو يف جل ما يكتب إىل ترتيه اهللا تعاىل عن الشريك فقد  ـرمحه اهللاـ وكان 

 هلذا جاء القرآن الكرمي مليء ����قع فيه الناس قبل بعثة رسول اهللا كان أعظم ما و
 املقاالت وألف الكتب  ـرمحه اهللاـ باآليات اليت تنفي الشرك عنه تعاىل فكتب الوكيل 
  .يف شرك الصوفية وعن عبادم األولياء من دون اهللا

  .وكتب عن البهائية وشركهم واختاذهم البهاء ربا من دون اهللا تعاىل
 يف حماربة ما تصفونه بأنه شرك، وتسألين ملا تلحون دائماً: ( ـرمحه اهللاـ ول يق

 ما بيدنا احلكم على املشركني بأم مشركون؛ بل بيد اهللا سبحانه،  خملصاًوأجيبك صادقاً
وحنن نذكر الناس مبا حكم به رب العاملني على من يقترفون تلك البدع واملنكرات وآثام 

  .)٣()ف به هذه األشياءالوثنية وما مسى ووص
�ً�$�M�WSm/���SP����L*�	אW� �

/ الدعوة إىل اهللا وقد انتهج الشيخإن ترتيب األولويات منهج مهم يف اإلصالح و
 يبدأ بأهم املهمات وهو  البدء باألهم يف دعوته فقد كان دائماً ـرمحه اهللاـ الوكيل 

  .انب احلياةتوحيد اهللا؛ فيبدأ بإصالح العقيدة فبصالحها تصلح كل جو

                                  

 .)١١٢ص(دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل ) ١(

 ).٢١ص(هـ ١٣٧٦ تاريخ ،٩جملة اهلدي النبوي، مقالة مفتريات، العدد ) ٢(

 ).١١٢ص( دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل) ٣(
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ندعو الناس إىل توحيد اهللا يف ربوبيته وألوهيته وتوحيد : ( ـرمحه اهللاـ يقول 
اهللا يف ربوبيته وألوهيته هو الدين واهلدى واحلياة واالستقامة يف العواطف والفكر واخللق 

  .)١()السلوك، وإذا استقام للمرء هذا استقامت حياته كلها 
ته إىل صالح اإلنسان يف عبادته وأخالقه يف دعوـ رمحه اهللا ـ وهكذا كان 

  .وسلوكه ومجيع جوانب حياته يركز على األهم فاألهم
حىت يف رئاسته للجماعة وإدارة شؤوا ما كان يركز على بعض املشاكل بني 
إخوانه ويتغاضى عن بعض خالفام إال فيما ميس أهداف اجلماعة فإنه إذا استوت هذه 

  .األمور صلح غريها
وده الواضحة يف األخالق ـان يهملها بل كانت له جهـين أنه كـ يعوهذا ال

والسلوك فقد اهتم بشؤون اتمع املسلم كالتعليم والقيادة وحىت ما خيص املرأة واألسرة 
  .وكل ما جيد عليها من أمور لكن ملتزم مبنهج األهم فاألهم

 منه بل كان وكذا يف شؤون اجلماعة ما كان تغاضيه عن بعض املشكالت إمهاالً
حريصا على جتاوزها والدليل على ذلك حال اجلماعة يف فترة رئاسته رمحه اهللا اليت متيزت 

  .بالعطاء واإلخاء والوحدة
 يف كتاباته وخطبه أنه حريص على أن يسلك منهج  ـرمحه اهللاـ ويوضح 

  .����رسوله وقدوته حممد 
 حيرص ����كان  يف دعوته حيث ـ عليهم السالم ـبل ومنهج مجيع رسل اهللا 

على تصفية النفوس من دنسها حىت تتحلى بالعقيدة احلق أشرف األخالق وأمساها وعلى 
  .ذلك تقاس مجيع جوانب احلياة

وذلك هو السبيل الذي أمر اهللا رسوله أن يسلكه يف دعوة : (يقول رمحه اهللا
ب من الناس إىل اهللا مركز الدعوة أول أمرها يف تصفية النفوس من دنس الشرك والقلو

  .)٢()لوثة الوثنية؛ فكان يتنظر يف نفوس أصحابه مجال األخالق من جالل التوحيد 

                                  

 ).٢١ص(هـ ١٣٧٦ تاريخ ،٩لعدد جملة اهلدي النبوي، مقالة مفتريات، ا) ١(

 ).١١٧ص(دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل، ) ٢(



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ١٩٣ 
 

�ً%	�M�W�ًد!�&��دא����	�0���و50�fא���-R�O�L�3�����5)د�O�S�W@�א&��ع�وא	-vאم�א/1
�����L��	א&��ع�א�و�J!���m$وW� �

لصافيني  يرشد املسلمني إىل أخذ دينهم من نبعيه ا دائماً ـرمحه اهللاـ كان 
م يف اآلخرة ـم يف الدنيا وينجيهـة ألنه لن يسعدهـاب وصحيح السنـصريح الكت

  .إال منهجهما واتباعهما
ويرشدهم إىل أن نصوص الكتاب والسنة ال حييد املسلم عنها البتة وأن دين اهللا 

 يف ظاهر هذه النصوص اليت قضت حكمة اهللا تعاىل أن جيعل فيها صالح تعاىل حمصوراً
  .يف دينهم ودنياهم فألزمهم تعاىل باتباعها واهم عن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهاخلقه 

أن يعبد وحده وأن : عبادة اهللا سبحانه قائمة على أصلني: ( ـرمحه اهللاـ يقول 
ال يعبد إال مبا شرعه جل شأنه وهلذا فرض اهللا سبحانه على كل مسلم أن يتبع يف دينه 

  .)١()ففيهما ما حيب اهللا أن يعبد به ويرضاه ويثيب عليه ����كتاب اهللا وسنة رسوله 
يف القرآن والسنة تفصيل مشرق البيان واهلداية ملا جيب : ( ـرمحه اهللاـ ويقول 

د ـأن حيكم به يف قضايا الدين واحلياة وليس يف اآليات ما يفيد احلكم مبا أنزل اهللا بقي
ص فيها ـبه يف كل قضية خيتم ـما، أو خيصصه بقضايا الدين بل إا توجب احلك

ة سواء كانت دينية ـل الدولة اإلسالميـملسلمون أو غري املسلمني الذين يعيشون يف ظا
  .)٢()أو دنيوية 

��א	� ��وא	�*ع�����ن�����Sوא	-.��WSm5+� )uא��ً�P������h3א�	م�����E	אW� �

 يصاً كان يف كل ما يكتب وكل ما حيدث حر ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /إن الشيخ
على أن يبني حال أهل الشرك والبدع وحيذر منهم ويظهر السنة ويعرف املسلمني ا 

  .ويقمع البدع مبا يوجبه الشرع من ضوابط
ة وعن القاديانية وعن بعض البدع كبدعة ـفكتب عن الصوفية وعن البهائي

  .املولد وغريها

                                  

 ).١٤٥ص(دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل، ) ١(

 ).١٦٣ص(، املرجع السابق) ٢(



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ١٩٤ 
 

ضاء على هذا نفعل هذا باسم اهللا لعلنا نسهم يف الق: ( ـرمحه اهللاـ ويقول 
  .الفساد الديين والفكري واخللقي الذي نشره التصوف

  .ونسهم يف تقريب موعد خالص النفوس من ذل العبودية للصوفية

والسبيل املستقيم إىل هذا هو شريعة اإلسالم وعقيدته ال جماهدات التصوف 
  .)١()املزعومة وال شطحاته املوهومة 

  : هائية يف مقدمة كتاب الب ـرمحه اهللاـ ويقول 

اد العقدي ـاذ شبابنا وأسرنا من ذلك الفسـولعلي ذا الكتاب أسهم يف إنق(
ة أو شيوعية مرة ـة مرة، وائية مرة، ووجوديـي الذي ينتشر باسم صوفيـواخللق

  .)٢()أخرى 

دعاة البدع جيتهدون يف نشرها ويزعمون أا متثل ـ رمحه اهللا ـ وعندما رأى 
 ملا حوته من موضوعية وعلمية لكشف احلقيقة ت تعد أحباثاًحقيقة اإلسالم كتب مقاال

  .ولقمع أهل البدع

 أو مبادئ تزعم أا متثل حقيقة اإلسالم إن هناك أفكاراً( : ـرمحه اهللاـ يقول 
  .وروحانيته، ويقوم دون هذه األفكار رجال يشدون ا وجيالدون دوا

وتك القناع السحري عن هلذا حنيل النظرات يف هذا التراث لنكتشف حقيقته 
  .)٣()وجهه املقيت

ام ـه أنه لن ينثين عن ذلك وسيستمر على القيـيف كتاباتـ رمحه اهللا ـ ويشري 
ك رهبة أحد فإنه ـا ولن مينعه من ذلـرك والبدع وأهلهمـمبا أوجبه اهللا عليه جتاه الش

  .ال يرهب غري اهللا

  

                                  

 ).١١ص(هـ ١٣٨٠ تاريخ ،٩جملة اهلدي النبوي، مقالة نظرات يف التصوف العدد ) ١(

 ).٣٦ص(البهائية، عبد الرمحن الوكيل، ) ٢(

 ).٨ص(هـ، ١٣٧٩ تاريخ ،١٠، العدد قالة نظرات يف التصوفم جملة اهلدي النبوي، )٣(
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اط احلق ظهور اآلبقني وندك فسنظل بعون اهللا نلهب بسي: ( ـرمحه اهللاـ يقول 
ول بيننا بتوفيق اهللا وبني ـولن حي .مبعاوله معابد األصنام حىت ختر على سدنتها وعبيدها

التذكري مبا هدى اهللا إليه وفرض علينا اجلالد املستلئم دونه فما لقلب املؤمن أن يرهب يف 
  .)١()احلق إال من فطره وال أن يرغب إال يف رضاه 

�ً1+�N�W+مא&��ع��T2א�(+�Y���m5Wא	1 �

لقد كان منهج السلف هو املنهج الصحيح يف التعامل مع احلكام فقد كانوا 
منضبطني يف دعوم وإصالحهم فال خيرجون عليهم، ويصلون خلفهم، ويدعون هلم 

  .باهلداية
ويراعون احلكام يف إنكار املنكر فيناصحوم مبا ال يثريهم أو يسبب الضرر 

  .للدعوة وأهلها
ال ما الذي سيحدث من الفوائد من قيام بعض الدعاة بإنكار بعض األمور وإ(

بصورة علنية سوى التسبب يف منعهم وحرمام من اخلري وحرمان الناس من االستفادة 
  .)٢()من علومهم ومعارفهم 

  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  /وهذا املنهج يف الدعوة مع احلكام هو ما اتبعه الشيخ
قهه يف أمرهم باملعروف وإنكار منكرهم، وهو منهج مجاعته أنصار يف دعوة القادة وف

 من مثار تصحيح  مث باعتداهلم حيققون بعضاًالسنة احملمدية مما جعلهم بفضل اهللا أوالً
  .العقيدة للشعب والسلطة على حد سواء

مجاعة أنصار السنة مجاعة دعوية جعلت من منهجها معرفة كيفية التعامل مع (
ارها أداة إصالح وأم حيتاجون إىل إصالح فاختذت منهج السلف يف التعامل احلكام باعتب

مع احلكام وهو املنهج الصحيح املنضبط فهي ترى الدعاء هلم باهلداية والصالح، وترى 
  .)٣()الصالة خلفهم ونصيحتهم مبا ال يثري الفوضى وال يؤدي إىل مفاسد أكرب

                                  

 .بتصرف يسري) ٣٦ص(هذه هي الصوفية، عبد الرمحن الوكيل ) ١(

 دار ،م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٢اين، طـعقيدة أهل السنة واجلماعة على ضوء الكتاب والسنة، سعيد القحط) ٢(
 ).٢٢٥ص(طيبة اخلضراء، مكة املكرمة، 

 ).٤٢٤ص(ة احملمدية، الطاهر، أنصار السن) ٣(
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ىل أن ينص امليثاق على أن دين قائد مصر إـ رمحه اهللا ـ وقد نصح الوكيل 
الدولة هو اإلسالم، ويدعو له ويثين على ما كان من خري فيما نص عليه امليثاق الشعيب، 

ة مبيثاق اهللا تعاىل يقول ـب عليه أن يربط ميثاق الدولـوذكره مبيثاق اهللا تعاىل، وأنه جي
 الشعيب، وقلنا أنه فقد قلنا حنن أنصار السنة بعض رأينا يف امليثاق: ( ـرمحه اهللاـ 

احتوى على كثري من اخلري، وجمد روح الدين، واستهدف صواحل الشعب ومصاحله، غري 
أننا ما زلنا نرجو أن ينص يف امليثاق على أن دين اجلمهورية هو اإلسالم وعلى وجوب 
استمداد قوانيننا منه، وإقامة حياتنا الدينية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية على 

  .هأسس

سأل اهللا أن ميتع بطل هذه األمة مجال، سعادة انتصاره؛ فقد انتصر يف كل وأين أل
معركة خاضها ضد البغي والعدوان، وأرجو من اهللا أن يتوج انتصاره مبا يرجوه إخوانه 

  .)١()املسلمون 

خذ الدين أوكان يدعو قادة املسلمني وعلماء الدين إىل حتكيم شريعة اإلسالم و
  . ووجوب إزالة املنكرات والضرب على يد أهلها����وسنة نبيه من كتاب اهللا 

فليت القادة وعلماء الدين يلتفتون إىل هذه العظة ( : ـرمحه اهللاـ يقول 
 هللا وال دين م إالـه أن ال حكـق من الدين ويعلمونـباالعتبار ويقودون الشعب باحل

دى من كل قوانني ـوأهإال ما أخذ من الكتاب والسنة وأن شريعة اإلسالم أمسى وأعدل 
  .)٢()ك ما نريده وندعو إليه ونعمل بهـالبشر ذل

 على ولتغلق احلكومة دور اللهو، ولتهدم تلك املواخري، ولتعلنها حرباً( :ويقول
  .)٣()املنكرات، ولتضرب على أيدي اخلائنني 

                                  

 ).٢٢ص(هـ ١٣٨٢ تاريخ ،٢جملة اهلدي النبوي، مقالة امليثاق، العدد ) ١(

 ).١٢٤ص(دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل، ) ٢(

 ).٦ص(هـ ١٣٧١ تاريخ ،٢جملة اهلدي النبوي، مقالة موقف أنصار السنة من إلغاء املعاهدة، العدد ) ٣(
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دعوته على مجع كلمة املسلمني قادة ومجاعات  يف  ـرمحه اهللاـ اجتهد الوكيل 
  .إسالمية وأفراد

 ال بد منه يف الدعوة إىل التوحيد واالعتصام به ويف ويرى أن مجع الكلمة أمراً
  .حماربة الشرك واملنكر ونصرة املعروف والدعوة إىل اإلسالم يف أصله وفرعه

مون أمة واحدة وألننا جناهد يف سبيل أن يكون املسل: ( ـرمحه اهللاـ يقول 
 IIIIMMMM NNNN OOOO PPPP QQQQ RRRR SSSS: يصدق عليها قول اهللا 

TTTT UUUUHHHH )حتت راية التوحيد ندعو إىل الوحدة الكربى هذا عهدنا مع اهللا  )١
  .)٢()ونضرع إىل اهللا على أن يعيننا على الوفاء بعهده 

 ما كان يدعوها إىل أن وكان خيص اجلماعات الدينية بدعوا إىل الوحدة وكثرياً
  .مى واحد وهو املسلمونتتوحد حتت مس

 يتضرع إىل اهللا أن حيقق ذلك ملا فيه من صالح هلم ولألمة  ـرمحه اهللاـ وكان 
  .اإلسالمية

نضرع إىل اهللا أن يشرق صباح ذلك اليوم الذي يتألق : ( ـ رمحه اهللا ـيقول
باد والذي نرى فيه كل اجلماعات الدينية يف مصر وغريها وقد توحدت حتت اسم 

  .)٣(")املسلمون"نا به من قبل كما يف القرآن وهو واحد مسي

وهلذا اجتهد الشيخ يف الدعوة إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له ألا السبيل إىل 
  .وحدة املسلمني، واقتداء باملنهج النبوي يف الدعوة

  كلمة العرب وكانوا شيعاً����أتعرف مبا وحد الرسول : ( ـرمحه اهللاـ يقول 
  .م إىل عبادة إله واحد ال شريك له وجعلهم كتابه هلم إمامة؟ بدعووأحزاباً

                                  

 ).٩٢ آية :األنبياءسورة () ١(

 ).٢٢ص(هـ ١٣٧٦ تاريخ ،٩جملة اهلدي النبوي، مقالة مفتريات، العدد ) ٢(

 ).١١٩ص(دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل، ) ٣(
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وحنن إمنا نقتدي ذه الدعوة النبوية، والتوحيد اإلسالمي وحده هو الذي جيعل 
 أسرة واحدة ألن الدين واحد والرب واحد ال شريك له، التوحيد يهدم البشر مجيعاً

  .)١()الفروق وجيعل الكل وحدة إنسانية 
 يف كتاباته مما يعمله أعداء اإلسالم يف املاضي  ـمحه اهللارـ  وحذر كثرياً

  .واحلاضر من السعي إىل تفريق كلمة املسلمني باحلروب واالستعمار وإفساد العقائد
�ً���0�W���Pu/א������	א�J+�t��u�W( �א/1 �

 للتعصب للمذاهب وحماربا له ملا يوصل إليه  معادياً ـرمحه اهللاـ كان الوكيل 
 واختالف ويبني رمحه اهللا أن موقفه هذا حماربة للتعصب املذهيب الذي فرق من فرقة

 ويوضح املوقف الواجب اتباعه  ـرضوان اهللا عليهمـ املسلمني وليس حماربة لألئمة 
سيفتري علينا اخلراصون أننا ذا حنارب : ( ـرمحه اهللاـ جتاه هؤالء األئمة فيقول 

 شأم ومعاذ اهللا أن نكون من أدعياء هذا البهتان،  وحنقر ـرضوان اهللا عليهمـ األئمة 
 أن ـ وقد ينسى املتعصبون ـإمنا حنارب العصبية اجلاهلية هلؤالء األئمة وحنن ال ننسى 

 ���� ه، والرسولـه العصمة وال سن اتباعـاألئمة بشر وما زعم واحد منهم لنفس

والسنة ونترك ما عدا فنأخذ منهم ما وافق الكتاب  )٢( )..�ل	א�ن	2دמ	#ط�0( : يقول
  .)٣()ذلك مما نعتقد أن األئمة رضوان اهللا عليهم مل يتعمدوا اخلطأ فيه 

 وأن الواجب ����أن أئمة اهلدى متبعني لسنة رسول اهللا ـ رمحه اهللا ـ ويبني 
  . ونتأسى ونقتدي به وأن ذلك هو الذي ثبت عنهم����علينا أن نتبع الرسول 

ة أو مالكية ـاف أو شافعيـول إننا أحنري من أن نقـم يف ذلك خـوأن اتباعه
م بل وا عن ذلك ـك وما طلبوا من إنسان تقليدهـأو حنابلة، كما أم براء من ذل

  .أشد النهي

                                  

 ).١٩ص(هـ ١٣٦٨ تاريخ ،٩جملة اهلدي النبوي، مقالة مفتريات، العدد ) ١(

) ٦٥٩ص، ٤ج (٢٤٩٩ث رقم ـق والورع، باب، حديـة القيامة والرقائـ كتاب صف،رواه الترمذي) ٢(
 وحسنه األلباين يف )١٤٢٠ص، ٢ج (٤٢٥١ حديث رقم ، باب ذكر التوبة، كتاب الزهد،وابن ماجه

 .)٣٨٢، ص ٣ج (  )٤٣٢٧( حيح سنن أبن ماجة برقم ص

 .بتصرف) ١٥٧ص( دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل) ٣(
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واألئمة بشر قد خيطئون ولذلك فقد ألقوا عن عواتقهم : ( ـرمحه اهللاـ ويقول 
  . وال يزل وال يضل الذي ال خيطئ����التبعية ونصحوا الناس أن ال يتبعوا إال رسول اهللا 

وحنن جنل األئمة وندين هلم أم أئمة هدى فنرجع إليهم وإىل فقههم ولكن نأخذ 
  .)١()من قوهلم ما وافق الكتاب والسنة فاحلق واحد ال يتعدد

العصبية املذهبية وحيذر منها ألن هذا التفرق ـ  رمحه اهللا  ـوحيارب الوكيل
ود ـىت أنه يف عهد من العهـفرقوا واختلفوا ح وتوالتعصب قد عاىن منه املسلمون كثرياً

أصبحوا ال يزوجون بنام من مذهب غري مذهبهم ووصل م إىل أن تقاتلوا وسالت 
  .بينهم الدماء عصبية ملذهبهم

 جعلهم يرون من خرج من اًلقد بلغ التقليد بالعلماء حد: ( ـ رمحه اهللا ـيقول
لكربى وسريوعك أن جتد هنا صالة مذهب إىل مذهب جيب تعزيره، وأغشى املساجد ا

مجاعة وهناك أخرى ويف عقود النكاح تسمع املأذون يقول زوجتك إياها على كتاب اهللا 
  . وعلى مذهب اإلمام أيب حنيفة���� وسنة رسول اهللا

  .بل يف مصر ال جيوز أن يتوىل القضاء إال حنفي املذهب

تالحون ال لشيء وهكذا فرقت املذاهب بني املسلمني حىت أصبحوا يتعادون وي
  .)٢()براء من ذلك كله ـرضوان اهللا عليهم  ـإال ألن هذا مالكي وذاك شافعي واألئمة 

�ً5+�MW��x���,!�fא�@W���!*	אW� �

 طريق السلف ورجع عن التصوف وهو يعلم  ـرمحه اهللاـ عندما سلك الوكيل 
 على تعلم ـ رمحه اهللاـ أن دراسته للعقيدة كانت من كتب أهل الكالم لذا حرص 

مذهب السلف فانكب على دراسة كتب السلف األوائل وخاصة كتب شيخ اإلسالم 
  . ـرمحه اهللاـ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

                                  

 . بتصرف)٢١ص(هـ، ١٣٧١ تاريخ ،٣جملة اهلدي النبوي، مقالة بيين وبني صديق، العدد ) ١(

 .بتصرف) ٢٠ص(هـ ١٣٦٧ تاريخ ،١٢، مقالة لتتبعن سنن من كان قبلكم، العدد  جملة اهلدي النبوي )٢(
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  . ـرمحه اهللاـ الوهاب ادد ملذهب السلف  حممد عبد/كما درس كتب الشيخ

ضا يف مث التحق جبماعة أنصار السنة احملمدية اجلماعة السلفية اليت ساعدته أي
  .����معرفة العلم احلق كما جاء يف كتاب اهللا وسنة نبيه حممد 

إضافة إىل ما تعلمه يف األزهر من علوم متنوعة وعالية للقرآن الكرمي واحلديث 
يقدم على ـ رمحه اهللا ـ والسرية واللغة العربية والفرق واملذاهب وغريها مما جعله 

  .دعوة إىل اهللا على بصريةالدعوة إىل اهللا وهو على علم حىت يتمكن من ال
وقد تصدى يف دعوته للفرق املخالفة وخاصة الصوفية فقام بدراسات هلذه الفرق 
من مجيع اجلوانب املنشأ والتاريخ والعقيدة واألدلة اليت يستندون عليها وأهدافهم 

  ـرمحه اهللاـ وكان  .وكتبهم وعلمائهم حىت تقوم احلجة على من يريد أن يقدمها عليه
يف مجيع مؤلفاته وكتاباته يف جملة اهلدي النبوي أنه ال يتحدث عن أي فرقة ختالف يذكر 

  .الكتاب والسنة إال وقد درس كتبها قبل أن يطلع على ما كتبه العلماء عنها
عكفت على كتب البهائية اليت : ( يف مقدمة كتابه البهائية ـرمحه اهللاـ يقول 

ة ال مطالعة من حيب تصيد السوءات وقضيت يقدسوا أطالعها مطالعة من ينشد احلقيق
  .)١() طويالًيف هذا زمناً

 على نقول واقتباسات من مراجع "هذه هي الصوفية"كما اعتمد يف كتابه 
  .الصوفية املشهور منها واملضمور

 بالفلسفة اليونانية األمر الذي أهله لدحض نظرية  خبرياً ـرمحه اهللاـ وكان 
  .)٢( جذورهاواجتثاثها من) وحدة الوجود(

 منهج نبيه حممد  على بصرية يف الدعوة إىل اهللا متبعاً ـرمحه اهللاـ فكان الوكيل 
�IIII�w:  ذلك باتباع قوله تعاىل  يف الدعوة ومتمثالً���� v�u�t�s�r�q�p�w� v�u�t�s�r�q�p�w� v�u�t�s�r�q�p�w� v�u�t�s�r�q�p

c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xc�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xc�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xc�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xHHHH )٣( .  

                                  

 ).٣٧ص(البهائية، عبد الرمحن الوكيل، ) ١(

 ).٣٩ص(مقدمة كتاب هذه هي الصوفية، عبد الرمحن الوكيل، : انظر) ٢(

 .)١٠٨ آية :يوسفسورة () ٣(
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 على معرفة وحتقق مبا يدعو إليه وهذا يوضح  ـرمحه اهللاـ وهكذا كان الوكيل 
ة كل ـى الفرق وذلك لتمكنه من معرفـ تركيزه على الصوفية خاصة يف الرد علسبب

  .ما خيص التصوف وأهله وهذا بشهادة مجيع العلماء الذين عرفوه وقرأوا له

�ً�0�&�W,512����	د�o���fא�@W���!*	אW� �

 وقد عرض لنا  ـعليهم صلوات اهللاـ  منهج الرسل وإن اادلة باحلسىن ه
  . من قصصهم مع أقوامهم وهم جيادلوم حىت يظهروا احلقكرمي كثرياًالقرآن ال

 IIIIvvvv wwww xxxx yyyy zzzz : واهللا تعاىل يقول لنبيه عليه الصالة والسالم
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ل ويفاوضهم حىت يرجعوا ـ جيادل أهل الباط ـيرمحه اهللاـ وقد كان الوكيل 
  .ق وبطالن ما هم عليهأو يغلبهم بإظهار احل

 أقواهلم وأدلتهم ويعرض ما جاء يف كتاب اهللا تعاىل  ـرمحه اهللاـ فكان يعرض 
 ويدعوهم إىل سبيل احلق وهم يسمعونه ويقرؤون ما يكتبه وال يرد عليه ����وسنة نبيه 

 ويرد على ما يكتبونه من أباطيل خ أو العلماء من الصوفية إال القليل جداًيأحد من املشا
عند جمادلة ـ رمحه اهللا ـ  للحق فال يعيدون ذلك وعلى هذا فالغالب هو أن الوكيل رداً

  .الصوفية وباطلهم يظهر احلق دون أن يغالبه املخالفون

خري دليل على ذلك ففيه جمادلة باحلسىن لشيخ " هذه هي الصوفية "وهذا كتابه 
باعهم إال أم مشايخ الطرق الصوفية وألهل التصوف عامة وعلى كثرة شيوخهم وأت

ن مبا جاء فيه ورجع من وسكتوا وعجزوا عن مغالبة احلق وانتشر كتابه، وتأثر الكثري
رجع إىل احلق بفضل اهللا مث بفضل ما آتاه اهللا من حسن جمادلة ودعوة للحق وعلم 

  .ومعرفة يف ذلك

                                  

 .)١٢٥ آية :النحلسورة () ١(
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 ملن خالف ما جاء يف كتاب اهللا  أثناء ذلك يدعو دائماً ـرمحه اهللاـ كما كان 
 أن يفتح اهللا عليهم ويردهم عما هم فيه من ضالل وأن يصرف عن ����نة رسوله وس

  .املسلمني كل شر دعوا إليه

 من أن تشكونا إىل النيابة تعال ومرحى وقد قال لشيخ طرق الصوفية بدالً
 إال أن شيخ الطرق مل جيبه ألنه يعلم أن احلق هو ما جاء )١(للمحاجة حىت نصل إىل احلق

  .نة وهو ما جاء جيادل به الوكيل ليدحض الضالليف القرآن والس

 قد ذهب إىل وكيل احملفل البهائي وناقشه يف بعض  ـرمحه اهللاـ كما أنه 
املسائل واملزاعم اليت يدعون إليها حىت يصل به إىل احلق واهلداية وليطلع كل قارئ مسلم 

لشرك ليحذر من سبل الشيطان اليت جاءت بوجوه خمتلفة وليحفظ عقيدته من ا
  .)٢(والضالل

رة يف أحد املساجد يرد فيها على أحد رجال التعليم ـوقد كان للوكيل حماض
 يف غار ����الذي قال للناس إن الصوفية هي اإلسالم وأا بدأت من حيث حتنث الرسول 

  .حراء وقبلها

 للصوفية وكان رجل التعليم هذا  يف رده يعرض نصوصاً ـرمحه اهللاـ وكان 
 الشيخ الوكيل يسأله عن احلق دلة الوكيل له باحلسىن فانصرف تاركاً يسمع جماحاضراً

  شافياًكان ينبغي على األستاذ الكبري وهو يدافع عن الصوفية أن يرد رداً: (فقال رمحه اهللا
  .)٣()على هذه النصوص القاطعة دون أن يعتذر بأنه غري مستعد 

ته يرى أن مجاعة أنصار  مع أساتذته فقد كان أحد أساتذوسلك هذا الطريق أيضاً
ن وليعلمه حقيقة ـه باليت هي أحسـق فحضر إليه حياوره وجيادلـالسنة ليست على ح

ما تدعو إليه مجاعة أنصار السنة وما هي عليه من حق متبعة يف كل ما تعمل به كتاب اهللا 
  .����ومهتدية دي نبيه حممد 

                                  

  ).٢٢٤ص( عبد الرمحن الوكيل هذه هي الصوفية،) ١(

 ).٣٧ص(البهائية، عبد الرمحن الوكيل ) ٢(

 ).٧١ص(هـ ١٣٧٥ تاريخ ،٨جملة اهلدي النبوي، مقالة يوم سعيد يف بور سعيد، العدد ) ٣(



��W����א	����א	������وא	�����Wא	����א�ول �

 

 

  ٢٠٣ 
 

مدة بيين وبني تذكرت هذا احلوار الذي امتد منذ : ( ـرمحه اهللاـ يقول 
 يف إحدى اجلامعات تذكرته وسجلته  ضخماًأستاذي هذا الذي ال يزال يقتعد كرسياً

  .)١()ليعترب به املفترون، وليتعظ به من يبهتوننا بالكذب احلقري 

 غري أين أظن أين قد أخذت للحق حبقه ممن ويقول إن حواره معه كان طويالً
  .حاول اغتصابه

 فيما قام به من حوارات وجمادالت باحلسىن وفقاً م ـرمحه اهللاـ ولقد كان 
وذلك ألنه على حق وجيادل على علم وبصرية وألن اهللا قد وهبه املقدرة على اجلدال 

  .واإلقناع وغلبة أهل الباطل وألنه عاهد اهللا تعاىل على نصرة أهل احلق

  .)٢()هذا عهدنا مع اهللا ونضرع إىل اهللا أن يعيننا على الوفاء بعهده(

�Wא&��ع���0	�!�5-+�h���Oא	*!���W@�אn�Wf ًא!� �

 خمتلفة وأساليب متنوعة يف الدعوة إىل توحيد اً طرق ـرمحه اهللاـ سلك الوكيل 
  .اهللا ونبذ املنكرات والبدع والشركيات

فألف الكتب اليت توضح عقيدة السلف، وألف الكتب يف الفرق اليت خالفت 
  .ركها ليظهر للناس ضالهلا وشةالعقيدة احلق

وتارة بكتابة الرسائل واملقاالت املتنوعة اليت اتسمت باملوضوعية والعلمية فعدت 
  . كتبت يف جمال الدعوة إىل اهللاأحباثاً

 لتمكنه من اللغة العربية وحسن اختيار  يف ذلك كثرياً ـرمحه اهللاـ وقد وفق 
 القارئ يتابع لـوب الشيق املمتع الذي جيعـاأللفاظ وقوة العبارات وجزالتها واألسل

  .ما كتبه حىت النهاية
 خيطب اجلمع وحيضر الندوات ويقيم حلقات للدرس  ـرمحه اهللاـ  كان وأيضاً

  .ها كانت سبل للدعوة إىل اهللالك

                                  

 ).٢٣ص(هـ ١٣٧٦ تاريخ ،٩، مقالة مفتريات، العدد جملة اهلدي النبوي )١(

 ).٢٢ص(ال سابق مقجملة اهلدي النبوي، ) ٢(
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 على الداعية إال أنه طريق يوصل  وشاقاًوالتنوع يف سبيل الدعوة وإن كان متعباً
الت وليس مجيعهم حيضرون صوت احلق إىل الناس فليس كل الناس قراء للكتب وا

الدروس أو خطب اجلمعة وهكذا وبتعدد الطرق للدعوة ينتشر اخلري بني الناس ويعم 
ر ويسلكون ـني إىل املعروف والناهني عن املنكـبإذن اهللا، وهكذا جيتهد العلماء الداع

بيهم ما يستطيعونه من سبيل حىت يبلغوا للناس ما عرفوا من احلق، اقتداء مبا كان يفعل ن
   . وعلى آله ومن اقتدى ديه إىل يوم الدين����اهلادي األمني حممد 
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��@��W� �
إن اهللا تعاىل ملا أراد أن جيعل خليفة يف هذه األرض يعمرها وينشر فيها اخلري 

ذه املهمة العظيمة والتوحيد اخلالص، كان من دواعي ذلك أن مييزه بشيء يؤهله للقيام 
  .املنوطة به

ا على املخلوقات األخرى؛ ولقد تفضل اهللا تعاىل بأن ميزه خباصية عال ا وفيه
: م واملعرفةـة هي ميزة العلـرام، وتلك امليزة الكرميـى املالئكة الكـحىت عل

IIII�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`
�b�a� �̀_�~}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�po�b�a� �̀_�~}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�po�b�a� �̀_�~}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�po�b�a� �̀_�~}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�po
�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

u�tu�tu�tu�tHHHH )١(.  
هذا مقام ذكر اهللا تعاىل فيه شرف  : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  )٢(قال اإلمام ابن كثري

م ـآدم على املالئكة مبا اختصه من علم أمساء كل شيء دوم وهذا كان بعد سجوده
وإمنا قدم هذا الفصل على ذلك ملناسبة ما بني املقام وعدم علمهم حبكمة خلق اخلليفة  ،له

هللا هذا املقام حني سألوا عن ذلك، فأخربهم تعاىل بأنه يعلم ما ال يعلمون، وهلذا ذكر ا
 IIII`̀̀̀ aaaa: عقيب هذا ليبني هلم شرف آدم مبا فضل به عليهم يف العلم فقال تعاىل

bbbb ccccHHHH )٤() )٣(.  
يف العلم واملعرفة، ـ عليه الصالة والسالم ـ وإذا كانت هذه هي مكانة آدم 

  فما هي عقيدته يف اهللا تعاىل؟
                                 

  ).٣٣، ٣٢، ٣١ اآليات : سورة البقرة() ١(
هو إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء البصري الدمشقي الشافعي، أبو الفداء ،حمدث ومؤرخ : ابن كثري )٢(

  ).٣٧٣، ص١ج(الدرر الكامنة : ومفسر، انظر
 ).٣٣ ،٣٢، ٣١ اآليات : سورة البقرة() ٣(

حممود حسن، دار الفكر، الطبعة اجلديدة، : لعظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمرو بن كثري، ت القرآن اتفسري ) ٤(
 .)٩٤ ، ص١ج (هـ١٤١٤
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��א�������א?�����"A%W� �

ملعاصر هو قضية وجود اإلنسان ونشأته إن من أهم قضايا الوجود يف الفكر ا
  .وتارخيه

وقد ركز علماء الغرب املعاصرون يف دراستهم هلذه القضية على اجلوانب 
 وطبقوا نظرية التطور على عقائد اإلنسان ـ الدينية والفكرية واالجتماعية ـاإلنسانية 

  .لى اجلوانب الفكرية واالجتماعية عقياساً
 كربى على أساس النظرية التطورية لإلنسان نشأةًوقامت الفلسفات املعاصرة ال

 وترى هذه الفلسفات أن الدين إنتاج بشري ال ينبع من فطرة، وال يستقيه وتارخياً
  .اإلنسان من مصدر خارجي

ت، ـوالدين لدى الفلسفات القائمة على مبدأ التطور الكوين إنتاج بشري حب(
ه، كما أنه ال جمال الفتراض فطرة ال جمال الفتراض مصدر خارجي استمده اإلنسان من

  .)١()أصلية ثابتة ينبع منها
وكان ال بد من حتديد الصورة اليت بدأ ا الدين عند اإلنسان، ولتقريرهم نظرية 

  .التطور، كان ال بد أن يكون بداية الدين خرافات مث يرتقي إىل السمو والكمال
إا لدى الرأي الذي ساد أما الصورة اليت بدأت ا العقيدة مث تطورت منها ف(

يف الدراسات االجتماعية املعاصرة صورة الوثنية وتعدد اآلهلة فقد كان اإلنسان يف طوره 
 ويضفي عليه هالة القداسة والتعبد له،  أو حيواناً أو نباتاًاألول يعظم كل شيء يراه مجاداً

ألديان السامية إىل  حىت انتهى يف ا فشيئاًمث صار كلما ارتقى عقله نقص يف إهلته شيئاً
  .االعتقاد ببضع آهلة، أو بإله واحد كما يف اإلسالم

، مث جاء العصر احلديث ليكتشف اإلنسان أنه ليس حباجة إىل افتراض إله أبداً
وأنه هو الذي كان يصنع اآلهلة ويقدسها؛ فأوىل به أن يقدس ذاته، رأى أن حتل اإلنسانية 

   .)٢()حمل اإلهلية
                                 

 ).٤٠١ص(، دار إشبيليا ، الرياض ، هـ ١٤١٨ ،١ ط ، عبد الرمحن الزبيدي،السلفية وقضايا العصر) ١(

 ).٤٠٣ص ( املرجع السابق) ٢(
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إىل العامل اإلسالمي من خالل بعض الكتاب املسلمني الذين ودخلت هذه القضية 
أخذوا هذه النظرية من كتب الغرب وترمجوها وشرحوها وقدموها على أا حقائق 

  .باوالوجود اليت توصل إليها العلم احلديث يف أور
 عن خمالفتها ملا جاء يف وال أدري كيف يأخذون نظرية ختالف العقل احملض فضالً

   وهو أول البشر؟نة؟ وما هو تفسريهم خللق آدم موحداًالكتاب والس
، كما جاء فنظرة املسلمني للدين هي أنه سبب الوجود اإلنساين؛ بل واجلين أيضاً

   .)١( IIIIcccc dddd eeee ffff gggg hhhh iiiiHHHH: يف القرآن الكرمي
فالتوحيد أصل يف البشرية به بدأت وعليه نشأت وأما الشرك واالحنراف فشيء 

ا برأهم وهو ـأخذ اهللا العهد وامليثاق على ذرية آدم عندمطارئ عليها وال عجب فقد 
IIII�X�W�V�X�W�V�X�W�V�X�W�V: بلى، قال تعاىل: فأجابوه) ألست بربكم؟: (ال يزالون يف عامل الذر قائالً

�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y
s�r�q�p�o�n�m�l�ks�r�q�p�o�n�m�l�ks�r�q�p�o�n�m�l�ks�r�q�p�o�n�m�l�kHHHH )٢(.   

ديد مصدر ومرجع اخلالف بني املسلمني والقائلني بنظرية التطور يف الدين إىل حت
   .)٣(الدين هل هو ترتيل إهلي أم اختراع بشري؟

وقد أظهر علماء املسلمني خطأ هذه النظرية مستدلني مبا جاء من اآليات 
 من حيث الوسيلة والغاية  علمياًواألحاديث الصحيحة ومظهرين خطأ هذه النظرية أيضاً

  .ومن حيث قياسها على افتراضات وظنون وقياسات غري صحيحة
 أن هذه النظرية تنطوي على  ـرمحه اهللا تعاىلـ عبد اهللا دراز /  الدكتورويرى 

  . وخطأ يف الوسيلة،خطأ يف الغاية: خطأ مزدوج

                                 
 ).٥٦ آية :الذارياتسورة () ١(

 ).١٧٢ آية :سورة األعراف() ٢(

 ).٤٣١ص (عبد الرمحن الزبيدي ، السلفية وقضايا العصر) ٣(
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وينتقد هذه النظرية بأا مبنية على افتراض مل يقم عليه دليل وهو قياس 
  .يس واملدركات على القوى البدنيةاألحاس

العلوم عن ذلك وأن الطريق الوحيد  عجز وسائل  ـرمحه اهللا تعاىلـ مث يظهر 
   )١(.ملعرفة ديانة اإلنسان األول هو الوحي

 أول خلق اهللا ـ ����ـ والقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة يقرران أن آدم 
  .تعاىل كان موحداً

�IIII�K�J�I�H�G: ىـال تعالـق F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G� F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G� F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G� F�E�D�C�B�A
M�LM�LM�LM�LHHHH )٢(.   

IIII�A�A�A�A�F�E�D�C�B�F�E�D�C�B�F�E�D�C�B�F�E�D�C�B :، كما قال تعاىلوأن آدم هبط إىل األرض مسلماً
S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GS�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GS�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GS�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GHHHH )٣ (.  

فيما يرويه عن ربه ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ وقال رسول اهللا 
�د���מ�: (���� ��ن 
	�מ�	��� �א
���ط�ن ��		�מ �و���מ 
�מ�� ������ ����د� ��
�� ���

�
�מ�و�#%	�מ��ن���%�وא��$�#��
מ���زل�� ��
ط�����

  .)٤()و�%#���
��מ�#����
'�وא&�: (ـ  الصالة والسالمـ ل عليه وقا� �א
�ط%) $
�� ��و
د )�� �#و
ود �#ن �#

��ودא� ��و���.%א� ��و��#���� ��#��	�	-�א
���#,����#,��#+���*ل�	��ون�����#ن�

 .)٥( IIII¨̈̈̈ ©©©© ªªªª «««« ¬¬¬¬ ®®®® ̄¯̄̄ °°°° ¿¿¿¿HHHH: ���� مث يقول أبو هريرة �د���
  .)٦()اآلية

                                 
 ).١٧٦ـ١٧١ص( القاهرة ، دار القلمهـ، ١٤٢٧، ٥ط، الدين عبد اهللا دراز) ١(

 ).٢٣ آية :سورة األعراف( )٢(

 ).٣٨ آية :سورة البقرة() ٣(

 الىت يعرف ا ىف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار صحيح مسلم كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات) ٤(
 .)١٥٨، ص٨ج (٧٣٨٦حديث رقم 

 ).٣٠ آية:الروم سورة( )٥(

وهل يعرض على الصيب ؟ هل يصلى عليه، فمات، باب إذا أسلم الصيب، كتاب اجلنائز،صحيح البخاري) ٦(
مولود يولد  باب معىن كل ، كتاب القدر،صحيح مسلم. )٣٤٠ص ،٣ج(١٣٥٨ حديث رقم ؟اإلسالم

 .)٥٢، ص ٨ج (٦٩٢٦حديث رقم . على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني



��א���������د�א�����������������Wא�	���א�����W� �

 

 

  ٢١٠ 

األول كانت توحيد فدلت تلك النصوص وغريها كثري على أن عقيدة اإلنسان 
  .اهللا تعاىل يف ربوبيته وألوهيته

دانت عقيدة اإلنسان األول : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / يقول الشيخ
  .)١() دين اهللا، وختم بهأ ربوبيته وألوهيته، وبالتوحيد بدبتوحيد اهللا يف

  ملسألة أصل العقيدة ال يرجع إىل ـرمحه اهللا تعاىلـ الوكيل /  وعرض الشيخ
أن الغربيني جعلوا الدين خيضع لقانون التطور وأن بدايته شرك مث تطور إىل أن أصبح 

ة نبيه ـرف كتاب اهللا تعاىل وال سنـه من ال يعـ أن يقول؛ فإن ذلك ليس غريباًتوحيداً
 أن يتلقف ـ كل الغرابة ـولكن الغرابة  ـصلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم  ـ

كار وهم الذين يعلمون علم اليقني أن الدين أساس الوجود بعض أبناء اإلسالم تلك األف
  .، وإن شئت قل الوجود كلهليس اإلنساين فحسب بل وحىت اجلين أيضاً

إن عقائد اإلنسان تترقى : الذي قال فيه" اهللا"يف كتابه  ويذكر الشيخ رأي العقاد
جة معقولة وهي نتيكالعلوم والصناعات، وأن هذا ما أسفر عنه علم املقابلة بني األديان، 

  .ال يترقب العقل غريها
  : مث يرد عليه من وجهني بارزين

أنه مقلد للنصارى يف مقوالته اليت ذكر، ومل يأت عليها بدليل عقلي، : األول
  .ومن املعلوم أن املقلد ال حيق له دعوة الناس إىل تقليد ما قلد

 الدين هو أنه يقرر وأدل دليل على تقليد العقاد للنصارى يف نظريام حول نشأة
  .نتيجة ما يريد أن يتوصل له من إثبات لتلك النظريات يف أول مقدمة كتابه

؛ إذ يقول  واضحاًدد العقاد هدفه حتديداًوحي: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ قول الوكيل ي
 يف مقدمة كتابه هذا، وموضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة اإلهلية؛ منذ اختذ اإلنسان رباً

  .)٢() اهللا األحد، واهتدى إىل نزاهة التوحيدإىل أن عرف

                                 
 ).٨٤ص ( ، عبد الرمحن  الوكيلدعوة احلق) ١(

 ).٨٦ص ( املرجع السابق) ٢(
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  ٢١١ 

أن تلك النظريات اليت قلد العقاد وأمثاله باطلة يف مقدماا وطرق حبثها، : ثانياً
ومن مث نتائجها اليت توصلت هلا، ويرد عليها الوكيل بأنه من خالل استقراء التاريخ 

إليه تلك النظرية يف ىت اآلن يتبني عكس ما ذهبت ـالديين ألهم ديانتني موجودتني ح
  .تطور الدين

 من خالل استقراء تارخيها ـ اإلسالم واملسيحية ـذلك أن هاتني الديانتني 
س ـاملدون حىت من طرف أولئك يتضح أما تدرجتا من التوحيد إىل الشرك، وهذا عك

  .ممسوخي الفكر والشخصيةما ذهبت إليه نظرية التطور اليت قلدها 
 وبعده  ـصلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ ول فاملسلمون يف عهد الرس

ه وإهليته ـص هللا تعاىل يف ربوبيتـحبقب ليست بالقصرية كانت عقيدم التوحيد اخلال
 بأن حىت بإقرار العقاد نفسه الذي أذعن لتلك احلقيقة التارخيية وقررها، وزاد إذعاناً

ل من الشعوب اآلرية رر أن ما دخل على عقائد املسلمني من أساطري كانت رد فعـق
 بالقرآن الكرمي اليت فتحها املسلمون لتنتقم من دينهم، وأن هذه األساطري ال صلة هلا

  .والسنة النبوية
على إىل فالتطور إذن هو الذي جعل عقائد املسلمني تنحدر من أفق التوحيد األ

  .احلضيض األسفل من الشرك
ول أمرها، إمنا قامت على  يف أ���� مث إن املسيحية مل تقم على تأليه املسيح 

أسس توحيد اهللا يف ربوبيته وألوهيته، فاحندرت عقائدها من عبادة اهللا وحده إىل عبادة 
  .بعض البشر

 فالتاريخ الذي تقدسونه .: (.. ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / يقول الشيخ
م، وأن وتؤمنون حبقائقه يقرر أن ديانتني عظيمتني مها يف أصوهلما دين واحد هو اإلسال

التطور هو الذي جنح بالعقائد فاحندرت من التوحيد إىل الشرك ومن اإلميان بإله واحد 
  .)١()إىل اإلميان بآهلة متعددة

                                 
 . بتصرف)٨٧ص( ، عبد الرمحن  الوكيلدعوة احلق) ١(
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  ٢١٢ 

فبطل إذن اعتماد تلك النظريات على دراسة علمية صحيحة وعلى استقراء 
 ي، وهدس والظنـتمادها على احلوا هلا إال اعـتارخيي سليم، ومل يبق للنتائج اليت توصل

  يفا من بيت العنكبوت بإقرار القائلني بتلك النظريات، فال ميكن االعتماد عليهنأوه
  .تقرير احلقائق، وتركيز اليقني

م ـخ فليس لكـا وراء التاريـأما م. .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الوكيل 
ماد على  إال أحداس وظنون، وأنتم تؤمنون بأنه ال جيوز االعتـ كما تقررون ـيف شأنه 

   .)١()احلدس والظن يف تقرير احلقيقة واليقني
 بتلك النظرية هم من أبناء املسلمني، ويدعون أم مل خيرجوا القائلنيوميا أن أكثر 

 يرد عليهم  ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل  /عن اإلسالم بالكلية، فإن الشيخ
رمحه ـ سلم مبا جاء فيه، فيقول ث هو كتاب اهللا تعاىل الذي يؤمن كل مـمن وجه ثال

ن اهللا منذ ـ أما القرآن الذي نشهد حبجيته حنن املسلمون فيقرر أن دي.: (.. ـاهللا تعاىل
بدأ وحيه هو هو مل يتغري وأن الذي دعا إليه الرسل مجيعا هو دين واحد يف أصوله مل حيل 

IIII�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A :ومل يتبدل منذ بدأ حىت ختم وهو اإلسالم

K�J�IK�J�IK�J�IK�J�IP�O�N�M�L�P�O�N�M�L�P�O�N�M�L�P�O�N�M�L�HHHH )٣())٢(.  
مث يستطرد يف هذا الرد ليقرر أن عقيدة اإلنسان األول كانت قائمة على أساس 
توحيد اهللا يف ربوبيته وألوهيته، وهكذا ظلت حىت ظهر الشرك وفشا يف الناس، فأرسل 

 وجدوا قومهم يعبدون األصنام فدعوهم إىل التوحيد، وهذا ينطبق على اهللا إليهم رسالً
  .����إىل حممد  ـعليه الصالة والسالم  ـمم من لدن نوح مجيع األ

 ا يقضي على نظرية التطور قضاًءـل واحد منهمـوهذا يدل على أمرين ك
  : ، ومهاكلياً

                                 
 ).٨٧ص( ، عبد الرمحن  الوكيلدعوة احلق) ١(

  ).٢٥ آية :نبياءاألسورة () ٢(
 .بتصرف) ٨٨ص ( عبد الرمحن  الوكيل، دعوة احلق) ٣(
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  ٢١٣ 

  . أن التوحيد هو األصل والسابق، وأن الشرك طارئ دخيل–  أ 

  . تسري بالناس من التوحيد إىل الشرك أن سنة التطور كانت دائماً–ب 
 على القائلني بتلك النظرية بالكفر  ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل  /لشيخمث حيكم ا

وكلمة أقوهلا أن من : (..  ـرمحه اهللا تعاىلـ الصريح الذي ال يقبل التأويل، فيقول 
من ... يزعم أن الدين بدأ بالشرك وأن عقيدة اإلنسان األول كانت تؤمن بآهلة متعددة

  .اإلهلي، ملحد جاحد برسالة الرسلبالوحي يزعم هذا مل يزعمه إال ألنه كافر 
   .)١() من معارف الفكر اإلنساين وأساطري اخليالإذ جيعل الدين يف أصله نوعاً

 أن عقيدة اإلنسان األول كانت هي ـ باألدلة النقلية والعقلية ـوإذا تقرر 
ه؛ فإن ذلك ـده سبحانـر كل خملوق على توحيـالتوحيد اخلالص وأن اهللا تعاىل يفط

علم باهللا تعاىل دل على عظم مكانة هذا العلم بني العلوم أعين الـ يـ وال شك ـ
  .وأمسائه وصفاته

وقد توالت الكتب السماوية يف بيان هذا العلم، وإيضاح حقيقة توحيد اهللا تعاىل، 
  ..وبيان خطر الشرك به سبحانه، واتفقت على هذه النقطة مجيع كتب األنبياء

 ببيان ـ وهو خامتة الكتب السماوية واملهيمن عليها ـ ولقد اهتم القرآن الكرمي
التوحيد وأنواعه، والتحذير من الشرك وأصنافه، حىت إن من يقول إن القرآن الكرمي 
كله جاء لبيان التوحيد مل يبعد النجعة بل صدع باحلق وأوضحه فما من آية يف كتاب اهللا 

لزمات ذلك التوحيد أو بيان جزاء من تعاىل إال لبيان التوحيد وحقوق اهللا تعاىل أو مست
  .حققه، أو التحذير من ضده وهو الشرك وبيان عاقبة أهله أسأل اهللا السالمة والعافية

واستمع إىل كتاب اهللا تعاىل وهو يقرر توحيد األلوهية وحيض على إخالص 
 ̄̄¯̄ ®®®® ¬¬¬¬ »»»» IIII¨̈̈̈ ©©©© ªªªª: العبادة هللا وحده ال شريك، يقول تعاىل

°°°° ±±±± ²²²² ³³³³ ́´́́ µµµµ ¶¶¶¶ ¸̧̧̧ ¹¹¹¹ ºººº »»»» ¼¼¼¼ ½½½½ 
¾¾¾¾ ¿¿¿¿ ÀÀÀÀ ÁÁÁÁ ÂÂÂÂ ÃÃÃÃ ÄÄÄÄ ÅÅÅÅHHHH )٢(.   

                                 
 ).٨٩ ص(، عبد الرمحن  الوكيل دعوة احلق) ١(

 .)١٣٣ آية :سورة البقرة() ٢(
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  ٢١٤ 

: واقرأه وهو حيذر من الشرك ويبني وحدانية اهللا تعاىل، يقول جل من قائل
IIII�l�k� j�i�h�g�f�e�d� c�b�a� �̀_�~�}�|�{�l�k� j�i�h�g�f�e�d� c�b�a� �̀_�~�}�|�{�l�k� j�i�h�g�f�e�d� c�b�a� �̀_�~�}�|�{�l�k� j�i�h�g�f�e�d� c�b�a� �̀_�~�}�|�{

v�u�t�s�r�q�p�o�n�mv�u�t�s�r�q�p�o�n�mv�u�t�s�r�q�p�o�n�mv�u�t�s�r�q�p�o�n�mHHHH )ويقول تعاىل) ١: 
IIII®®®® ¯̄̄̄ °°°° ±±±± ²²²² ³³³³ ´́́́ µµµµ ¶¶¶¶ ¸̧̧̧ ¹¹¹¹ ºººº »»»» ¼¼¼¼ ½½½½ ¾¾¾¾HHHH )٢ (

IIIIMMMM NNNN OOOO PPPP QQQQ RRRR SSSS TTTT UUUUHHHH )٣ (IIII�j�i�j�i�j�i�j�i

u�t�s�r�q� p�o�n�m�l� ku�t�s�r�q� p�o�n�m�l� ku�t�s�r�q� p�o�n�m�l� ku�t�s�r�q� p�o�n�m�l� k�{� z�y�x�w� v��{� z�y�x�w� v��{� z�y�x�w� v��{� z�y�x�w� v�

�m� l� k� j� i� h� g� f� e� d� c� b� a� �̀ _� ~� }� |�m� l� k� j� i� h� g� f� e� d� c� b� a� �̀ _� ~� }� |�m� l� k� j� i� h� g� f� e� d� c� b� a� �̀ _� ~� }� |�m� l� k� j� i� h� g� f� e� d� c� b� a� �̀ _� ~� }� |

s�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�nHHHH )٤(.   

IIII�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï: ويف معرض إثبات صفات اهللا تعاىل وأمسائه يقول سبحانه

Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÙ�Ø�×�Ö�Õ�ÔÙ�Ø�×�Ö�Õ�ÔÙ�Ø�×�Ö�Õ�ÔHHHH )٥ (IIII�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d
�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v� u�t�s� r�q�p�o�n�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v� u�t�s� r�q�p�o�n�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v� u�t�s� r�q�p�o�n�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v� u�t�s� r�q�p�o�n

e�d�c� b�ae�d�c� b�ae�d�c� b�ae�d�c� b�aHHHH )٦(IIII�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�Q�P�O�N�M�L�K�J�Q�P�O�N�M�L�K�J�Q�P�O�N�M�L�K�J�Q�P�O�N�M�L�K�JS�RS�RS�RS�RHHHH )٧(.   

IIII�m�l�m�l�m�l�m�l: وعند احلديث عن إفراده بالربوبية واخللق والنفع والضر يقول تعاىل
�a� �̀ _�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�a� �̀ _�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�a� �̀ _�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�a� �̀ _�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n

                                 
 )..٧٣ آية :ملائدةسورة ا() ١(

 ).٥١ آية :النحلسورة  ()٢(

 ).٩٢ آية :األنبياءسورة  ()٣(

 ).١٣ آية :الشورىسورة  ()٤(

 ).١٦٣ة  آي:سورة البقرة( )٥(

 ).٣ آية :يونسسورة  ()٦(

 ).اإلخالصسورة  ()٧(
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�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b
}�|�{�z�y�x�w�v�u� t�s�r}�|�{�z�y�x�w�v�u� t�s�r}�|�{�z�y�x�w�v�u� t�s�r}�|�{�z�y�x�w�v�u� t�s�rHHHH )١ (IIIIJJJJ KKKK LLLL MMMM NNNN 

OOOO PPPP QQQQ RRRR SSSS TTTT UUUUHHHH )٢(.  

  ـرمحهم اهللاـ علماء السلف إىل غري ذلك من اآليات اليت استدل ا وبينها 
ل عام، وجبانب التوحيد منها ـمبينني ا اهتمام القرآن الكرمي بالعقيدة اإلسالمية بشك

  .ضده بشكل خاصو
 وإذا كان ذلك هو حقيقة اهتمام كتاب اهللا تعاىل ببيان التوحيد وضده اللذين 

 ـبه وسلم صلى اهللا عليه وآله وصح ـمها أساس العقيدة فكيف كان اهتمام الرسول 
  ببيان هذا التوحيد؟

صلى اهللا عليه وآله وصحبه  ـلقد كان مدلول كلمة التوحيد يف كالم الرسول 
، هو شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وذلك يعين إفراده  ـ وسلم وصحابته

كفر بكل ما يعبد من ، وال ـ جل وعال ـسبحانه وتعاىل بالعبادة، وعدم اإلشراك به 
  .ه سبحانهدون

  : ومن الشواهد على تلك املعاين ما يلي
 ـرضي اهللا تعاىل عنه  ـاذ ـملع ـه وصحبه وسلم ـصلى اهللا عليه وآل ـ قوله - ١

�	د�و*מ��
$��ن�(: ملا بعثه إىل اليمن 
��ن��ول�#��/�	�
�#ن��*ل�א ���0و#�	'	�1��

$
�+	� 

  .)٣()�و�دوא�א
  :  يف روايات أخرى منها هنا بنيوهذا التوحيد الذي ذكر جممالً


 (:  رواية-  أ 

 �و����%�ول�א
  .)٤()�د��מ��
$����د)��ن�(��
 ��(�א

                                 
 ).١٦ آبة :الرعدسورة  ()١(

 ).٥ ،٤ آية :الصافاتسورة  ()٢(

 حديث ، أمته إىل توحيد اهللا تبارك وتعاىل���� باب ما جاء يف دعاء النيب ، كتاب التوحيد،صحيح البخاري) ٣(
 .)٣٧٣، ص١٨ج (٧٣٧٢رقم 

 حديث رقم ، باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع،زي كتاب املغا،صحيح البخاري) ٤(
 .)ص٣٩٩ ،٣ج (١٣٩٥
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  ٢١٦ 


 �(:  رواية-ب 

��ن��ول�#��	د�و*מ��
� ����د)�א����()١(.  

 �و��%��#���+�د�#ن�(:  ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ  قوله – ٢
#ن�و�د�א


 ��%מ�#�
 �ود# 
  .)٢()دون�א

 �و��%��#���+�د�(: د اهللا هنا فسرها احلديث اآلخر وحوكلمة
#ن�0�ل�(��
 ��(�א

 


 ��%מ�#�
 �ود# �و���� ��
$�א
  .)٣()#ن�دون�א
صلى اهللا عليه وآله ـ أن رسول اهللا ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ  حديث ابن عمر - ٣

�#�,(: قالـ وصحبه وسلم �$
��א3�2מ�����. 

٤()..�
$��ن��و�د�א(.  
�دو� (: وفسرا رواية �#�� �و���%  

�א ��+�د ��ن $
�#س�(:  ورواية)٥()..�� $
�

 

  .)٦()...���د)��ن�(��
 ��(�א
فدل ذلك على أن مفهوم التوحيد الذي هو أساس العقيدة اإلسالمية كان يف 

هو شهادة أن ال إله  ـصلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته  ـألفاظ الرسول 
  . وإفراد اهللا تعاىل بالعبادة، والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعاىلإال اهللا،

ولقد قيض اهللا تعاىل هلذه األمة علماء ربانيني محلوا العقيدة الصافية يف علمهم 
  .وها صافية نقية كاحملجة البيضاءوكتبهم وبلغ

                                 
، ٣ج (١٤٥٨ حديث رقم ، باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة، كتاب الزكاة،صحيح البخاري) ١(

 ١٣٢ حديث رقم ، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، كتاب اإلميان، صحيح مسلم.)٤٩٨ص
 .)٣٨، ص١ج(

 .)٣١٨ ، ص٨ج (٨١٩٢ حديث رقم ،املعجم الكبري للطرباين) ٢(
حديث رقم .  باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللامرجع سابق، ،صحيح مسلم) ٣(

 .)٣٩ص ، ١ج (١٣٩
�# « ����ول النىب ـ باب ق، كتاب اإلميان،صحيح مسلم) ٤(�$
، ١ج (١٢٠ث رقم حدي » س�$��6א3�2מ��

  .)٣٤ ص
 .)٣٤ ، ص١ج (١٢١ حديث رقم ، باب بين اإلسالم على مخساملرجع السابق، ،صحيح مسلم) ٥(
�#س�و*و�0ول�و+ل�:  ���� وقول النيب ، باب االميان، كتاب اإلميان،صحيح البخاري) ٦(�$
��א3�2מ����

�و���ص  بين اإلسالم على  باب،تاب اإلميانك ،صحيح مسلم. ) ١١، ص١ج (٨ حديث رقم ،و�ز�د
 .)٣٤ ، ص١ج (١٢٢ حديث رقم ،مخس
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ها وإن من العلماء الذين ارتفع ذكرهم يف بيان العقيدة اإلسالمية، وتوضيح
والدعوة هلا عرب التاريخ اإلسالمي اإلمام أمحد بن حنبل، مث من بعده بفترة شيخ اإلسالم 

د ـام حممـدعوة السلفية اإلمدد الـخ اإلسالم جمـده بأزمنة شيـ من بعابن تيمية مث
  .الوهاببن عبدا

 عن  عبد الرمحن الوكيل من أكثر العلماء املعاصرين دفاعاً/ ولقد كان الشيخ
  . هلا، ودعوة إليها اإلسالمية وبياناًالعقيدة

فحفظ اهللا به هذه العقيدة، وأوضح به معاملها، ودرأ به الشرك وأعوانه، فاحمت 
صورهم الباهتة، وظهرت سوءام الفاضحة، فلم يكن هلم بد من التخفي والتستر عن 

  ..هذا النور الساطع الذي أباد ظالمهم، وابيض حبسن نيته وصفاء نوره حلك سوادهم
 إن شاء  ـيل يف الفصول القادمةـاول أن أبينه بشيء من التفصـوهذا ما سأح

  . ـاهللا تعاىل
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� �� �� �� �

� �� �� �� �

++++ !!!!  
�0�1א�������������)�����א��'/� �

  

64�	�"�#$%�&'(���Wو��*( �
  

�Kא�������وא��'/����/��WאC	�6Bא.ول �

���/�א��������Hً"�وא�W�ً4GEAولא�D'ECא.�K� �

��KوאH��/'�ً4GEAً"א������/��Wא�D'ECא����� �

��א�������WאC	�6Bא��������Cل�I�*JI�0�1א�������אK� �

 �د$�אI�*JIل�)��1א����،�و���3K�1אI�*JIل�#���Wא�D'ECא.ولK� �

��!���O �ص�א�M*���وא���W"1א�D'ECא�������J���3وK�1K� �

�Kود��)'���3S�(O)�����א��'/�:�@Gل��P,��Q)'��3���R�1و$د�WאC	�6Bא����6 �

���Kא��Dא�������א���T$�R�Uא�����:�@Gل�$دود��)'&�א� �!�"�Wא�D'ECא.ول �

���Kא��Dא�������א���T$�R�Uא�����:�@Gل�$دود��)'&�א�	����"�Wא�D'ECא����� �

��)'&�W#�אز����د�%�("�א��'/���������א�������WאC	�6Bא��א#=X�9��K� �
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�אC	�6Bא.ول �

�/����'/א�������وא��� �

4ً�����/�א��������W�"ًHא�D'ECא.ولGEAوא�� �
يف اللغة تأيت على عدة معان " عقيدة"إن املطالع للمصادر اللغوية جيد أن كلمة 

الربطُ، واِإلبرام، واِإلحكام، والتوثق، والشد بقوة، والتماسك، واملراصةُ؛ ومنه : اـمنه
  )١(.اليقني واجلزم

  .نقيض احلل، مث استعمل يف املعاين األخرىوأصل العقد يف االشتقاق 
عقد احلبل والبيع والعهد يعقده عقدا : (اج العروسـيف ت )٢(يقول الزبيدي

  . شده: فانعقد
 أن أصل العقد نقيض احلل، عقده يعقده عقداً:  والذي صرح به أئمة االشتقاق

البيوعات، والعقود ، وعقده، وقد انعقد، وتعقد، مث استعمل يف أنواع العقود من وتعقاداً
وغريها، مث استعمل يف أنواع العقود من البيوعات، والعقود وغريها، مث استعمل يف 

لك العهد، عقدت احلبل فهو معقود، وكذويقال : ويف اللسان. التصميم واالعتقاد اجلازم
: معقد، ومجعه: وموضع اعقده من احلبل. ومنه عقدة النكاح، وانعقد احلبل انعقاداً

  .)٣()أكدمها:  وعقدمهاوعقد العهد، واليمني، يعقدمها عقداً. املعاقد

                                 
احملكم واحمليط ) ٣٨٣، ص١ج ( ، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، مؤسسة الرسالة ، بريوتالقاموس احمليط) ١(

: احملقق ]هـ٤٥٨: ت[ن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ـأبو احلس:  املؤلف)٥٤ ، ص١ج (األعظم
 .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١األوىل، : الطبعة  بريوت،دار الكتب العلمية : الناشر ، عبد احلميد هنداوي

االشبيلي،  االندلسي مث احلمصي الشامي الزبيدي مذحج بن عبيداهللا بن احلسن بن حممد بكر، أبو :الزبيدي )٢(
 وثالث وسبعني تسع سنة اآلخرة مجادى يف تويف التصانيف صاحب.شاعر واالدب، باللغة عامل النحو، إمام
 .)٤١٧، ص١٦ج(سري أعالم النبالء :  انظر.سنة وستون ثالث وله مئة،

جمموعة من احملققني ، دار : ، حممد بن حممد بن عبد الرزاق الزبيدي ، ت تاج العروس من جواهر القاموس ) ٣(
 .)٣٩٤، ص ٨ج (اهلداية
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وال شك أن تلك املعاين اللغوية املتعددة يف ألفاظها تكاد تؤدي نفس املعىن؛ فهي 
  .متقاربة يف مدلوهلا ومعناها، وإن تباينت يف حروفها ومبناها

�ً4GEAא������  W)١( א�

  : ات كثرية منهالقد عرفت العقيدة يف االصطالح الشرعي بتعريف
دة يف الدين ـه لدى معتقده، والعقيـهي احلكم الذي ال يقبل الشك في:  العقيدة– ١

: واجلمع. ما يقْصد به االعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود اللّه وبعث الرسل
   .عقائد

   .، أَم باطالً به؛؛ سواٌء أكان حقاًما عقد اِإلنسانُ عليه قلبه جازماً:  العقيدة– ٢
هي األمور اليت جيب أن يصدق ا القلب، وتطمئن ِإليها النفس، حىت :  العقيدة– ٣

   . ال ميازجها ريب، وال خيالطها شك ثابتاًتكون يقيناً
  : جيب أن يتميز العلم الذي يسمى عقيدة بأمرين أساسيني: وبتعبري أدق

  .للصواب  أن يكون مطابقاً–  أ 
  .)٢(  وال ظناًيقبل شكاً حبيث ال  أن يكون يقيناً–ب 

  : منهاوالعقيدة اِإلسالمية تشمل أموراً
اإلميان بربوبية اللّه تعاىل وأُلوهيته وأَمسائه وصفاته، ومالئكته، وكتبه، ورسله، 

ب، وأصول الدين، ـر ما ثَبت من أُمور الغيـواليوم اآلخر، والقدر خريه وشره، وسائ
 والتسليم التام للّه تعاىل يف اَألمر، واحلكم، والطاعة، وما أَمجع عليه السلف الصاحل،

  . ـ صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم ـواالتباع لرسوله 
والعقيدة اإلسالمية عند اإلطالق تنصرف إىل العقيدة الصحيحة عقيدة أهل 

 .السنة واجلماعة من الصحابة والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

                                 
، عبد اهللا األثري ، مراجعة  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة: يراجع يف تعريف العقيدة ) ١(

 هـ١٤٢٢وتقدمي صاحل آل الشيخ ، وزارة الشؤون اإلسالمية ، اململكة العربية السعودية ، الطبعة األوىل ، 
 .)١٥، ص٤ج( لعمر بن سعود بن فهد العيد ،شرح المية شيخ اإلسالم ابن تيمية) ١١ ، ص١ج(

 .)١٢ ، ص١ج (، عبد اهللا األثريةالسلف الصاحل أهل السنة واجلماعالوجيز يف عقيدة ) ٢(
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���/��Wא�D'ECא������"ًH��/'�4ً�א�GEAوא�� �

"H'א����/'Y�א�W� �

: ، أي مضى وتقدم، والقوم السالف، مثال طلب يطلب طلباًسلف يسلف سلفاً
  .)١(ه املتقدمون، واجلمع أسالف وسالفآباؤ: وسلف الرجل. املتقدمون

ZGEAIو��אW� �

ى اللّه صل ـِإذا أُطِْلق السلف عند علماِء االعتقاِد فإمنا يقصدون به رسول اللّه 
  .وصحابته والتابعني هلم بِإحسان، فهم سلف هذه األمة ـعليه وعلى آله وصحبه وسلم 

وا إليه ومل يغري ـوكل من سار على جهم واقتفى أثرهم ودعا إىل مثل ما دع
  .)٢( ومل يبدل ما كانوا يقولون ويعتقدون ويعملون؛ فهو من السلف

                                 
 )١٠٦٠ ، ص١ج (، للفريوز آباديالقاموس احمليط) ٦٢ ، ص٥ج (الصحاح للجوهري) ١(
 )١٥ ، ص١ج (، عبد اهللا األثريالسلف الصاحل أهل السنة واجلماعةالوجيز يف عقيدة ) ٢(
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  אC	�6Bא�����

�0�1א�������אI�*JIل�������א����C�� �

 �د$�אI�*JIل�)��1א����،�و���3K�1אI�*JIل�#���Wא�D'ECא.ول 

  ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل / إن املطالع لكتب ومقاالت الشيخ
 عن يتضح له جبالء أنه سلفي املشرب واملنهج واالستدالل؛ فال تكاد جتد له خروجاً

  .ةمنهج وطريقة أهل السنة واجلماع
  ـرمحه اهللا تعاىلـ وخاصة يف مسائل العقيدة اليت هي جل ما كتب عنه الشيخ 

صوم واملناوئني للدعوة سواء من خالل عرضه لتلك العقيدة أو من جانب رده على اخل
  .السلفية

لقد كان يستقي العقيدة اليت يريد عرضها من املصادر املعروفة عند أهل السنة 
  : واجلماعة وهي

وى ـفهو الوحي املرتل لتعليم الناس معرفة رم ودينهم، وقد ح:  تعاىل كتاب اهللا– ١
IIII�h�g�f�e�d�c�h�g�f�e�d�c�h�g�f�e�d�c�h�g�f�e�d�c :ما حيتاجه األولون واآلخرون يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل

{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iHHHH )١( .  

بلغ هو املـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ فإن رسول اهللا :  السنة النبوية– ٢
صلى اهللا عليه وآله وصحبه ـ عن اهللا تعاىل، وهو املبني لشرعه؛ فكل ما صح عنه 

فهو دين ندين اهللا تعاىل به، وهو حق جيب اإلميان به، والتسليم ملقتضاه، ـ وسلم 
 IIII¬¬¬¬ ®®®® ¯̄̄̄ °°°° ±±±± ²²²² ³³³³ ́´́́ µµµµ :قال اهللا تعاىل

¶¶¶¶ ¸̧̧̧ ¹¹¹¹ ºººº »»»» ¼¼¼¼ ½½½½ ¾¾¾¾ ¿¿¿¿ ÀÀÀÀ ÁÁÁÁHHHH)٢(. 

                                 
 .)٣٨ آية :األنعامسورة () ١(
 ).٦٥ آية :النساءسورة () ٢(
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 |||| }}}} IIIIoooo pppp qqqq rrrr ssss tttt uuuu vvvv wwww xxxx yyyy zzzz :وقال
}}}} ~~~~ ���� ¡¡¡¡HHHH )١(.   

 فهم سلف األمة املشهود هلم باخلري واإلمامة يف الدين للمصدرين املتقدمني، فإن – ٣
هم أعلم هذه األمة ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ صحابة رسول اهللا 

مبراد الشارع، وهم أفقهها يف مدلوالت اللغة اليت ا صدرت األحكام يف الكتاب 
، ريفة، وهم أتقاها، وأبعدها عن التكلف وأصفاها أذهاناًالكرمي والسنة النبوية الش

 ¬¬¬¬ »»»» IIII§§§§ ¨̈̈̈ ©©©© ªªªª: وأنقاها مشارب، وقد شهد هلم اهللا تعاىل بالعلم
®®®® ¯̄̄̄ °°°° ±±±± ²²²² ³³³³ ´́́́ µµµµ ¶¶¶¶ ¸̧̧̧ ¹¹¹¹ ÂÂÂÂHHHH )وشهد هلم ) ٢

IIII�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A: بالرضى عنهم
�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H

[�Z�Y�X�W�V�U�T[�Z�Y�X�W�V�U�T[�Z�Y�X�W�V�U�T[�Z�Y�X�W�V�U�THHHH )معروف معلوم إىل غري ذلك مما هو) ٣ 
  . الدين بالضرورةمن

 ال يكاد  ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل / وإن املتتبع ملا يكتبه الشيخ
دل هلا بآية من كتاب اهللا تعاىل ـجيد مسألة من املسائل العقدية اليت تكلم عنها إال ويست

، أو يستشهد هلا  ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ أو حديث عن رسول اهللا 
  .حد من علماء السلفبقول لوا

 للدليل الواضح  يف طرحه حمباً يف استدالالته موضوعياًوكان مع ذلك دقيقاً
  .والربهان القوي

                                 
 ).٧آية  :احلشرسورة () ١(

 ).١٦ آية :حممدسورة  ()٢(

 ).١٠٠ آية:التوبةسورة  ()٣(
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  ٢٢٤ 

 شيخ مشايخ الصوفية وهو أحد علماء األزهر  خماطباً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
حنب أن حنتكم وإياكم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله الكرمي، حنب أن تقرع احلجة : (آنذاك

باحلجة، والربهان بالربهان، نريد أن تتالقى العقول واألفكار يف حلبة احملجة البيضاء ليلها 
كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك، فهل من حجة؟ هل من برهان؟ هل من أثارة 

  .)١()دليل؟

هكذا إذن هي دقة الشيخ رمحه اهللا تعاىل وحبثه عن الدليل القوي وإنصافه يف 
  .ناقشةإطار املناظرة وامل

وهذا املنهج السين السلفي للشيخ رمحه اهللا تعاىل سأحاول بيانه بشيء من 
  : التفصيل كما يلي

Iًو%�WO��Mא���]ن�א�W�� �

 لكتاب اهللا تعاىل يف إطار أمور  مستحضراً ـرمحه اهللا تعاىلـ لقد كان الشيخ 
 كل اآليات ـ  غالباًـالعقيدة اليت يبينها، أو اليت يناقشها مع خصومه، فكان يستقصي 

  . على حمل االستدالل منها تفسريها، ومنبهاًاملتعلقة باملسألة مبيناً

وكان يرتب التفسري حسب قوته، فلم يكن يذكر تفسري اآلية حبديث وهو جيد 
  .وهكذا. .. يفسرها ويبينها وهو جيد هلا حديثاً مأثوراًهلا آية تفسرها، وال قوالً

#�3\�"�,��א�[��#\�"�%@��I�*Jא^�W� �

 كثري االستدالل والتأثر مبنهج تفسري القرآن  ـرمحه اهللا تعاىلـ لقد كان الشيخ 
 هلا يف القرآن الكرمي، بالقرآن، وكان يورد اآليات املفسرة لآلية اليت يستدل مستقصياً

وتارة ينص على أا مفسرة لتلك اآلية ومبينة ملا أمجل فيها، أو مقيدة ملا أطلق، وحنو 
  . ينص على الطبيعة التفسريية هلاسردها دون أنذلك، وتارة ي

                                 
 ).٢٤ص(هـ ، ١٣٦٨ ، تاريخ ٤جملة اهلدي النبوي ، مقالة صوفيات ، العدد ) ١(



��א���������د�א�����������������Wא�	���א�����W� �

 

 

  ٢٢٥ 

 هو أعلى مراتب التفسري، ـ تفسري القرآن بالقرآن ـوهذا املنهج التفسريي 
  . ـرمحهم اهللا تعاىلـ وهو معتمد عند السلف الصاحل 

مام ابن كثري  هلذا النوع من التفسري اإل وإيراداًومن أكثر املفسرين اعتماداً
  .الدمشقي يف تفسريه

 يف تفسريه أضواء البيان، ومل يفرد قبله ي مستقالًـقد أفرده اإلمام الشنقيطو
  .فيما أعلم

ك التفسريي ـ عبد الرمحن الوكيل هذا املسل/ وك الشيخـومن األمثلة على سل
  : ما يأيت

أين هذا من قول : ( على مقولة الدباغ يف النور احملمدي يقول رمحه اهللا تعاىل راداً- ١
 ¢¢¢¢ ¡¡¡¡ ���� ~~~~ {{{{ |||| }}}} IIIIwwww xxxx yyyy zzzz: لرسولاهللا تعاىل ل
££££ ¤¤¤¤HHHH )وقوله. ) ١ :IIII�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x
q�dq�dq�dq�dHHHH )٢(.  

IIII�v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d :وقوله
y�x�wy�x�wy�x�wy�x�wHHHH )٤())٣(.  

الل هذه اآليات اليت تفسر بعضها ـ من خ ـرمحه اهللا تعاىلـ وهكذا يبني الشيخ 
صلى اهللا عليه وآله وصحبه  ـيب ، حىت الن����حقيقة افتقار كل أحد إىل اهللا 

 تبارك ـال كما يزعم الصوفية عامة، وصوفية العصر خاصة من أن اهللا  ـوسلم 
 هو املفتقر إىل النور احملمدي، إىل غري ذلك من ـوتقدس وتعاىل عن كل ذلك 

  .هذيام البغيض

                                 
 ).١٢٨ آية :آل عمرانسورة  ()١(
 ).٩ آية :األحقافسورة  ()٢(

 ).٢١،٢٢ اآليتان :اجلنسورة  ()٣(

 ).٢٣ص( هـ ١٣٦٨ ، تاريخ ٤ ، عدد جملة اهلدي النبوي ، مقالة صوفيات) ٤(
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  ٢٢٦ 

من السنة على أدلة من القرآن و: ( أن الدعاء عبادة مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ  يقول – ٢
 ½½½½ ¼¼¼¼ «««« IIII´́́́ µµµµ ¶¶¶¶ ¸̧̧̧ ¹¹¹¹ ºººº :أن الدعاء عبادة

¾¾¾¾ ¿¿¿¿ ÀÀÀÀ ÁÁÁÁ ÂÂÂÂ ÃÃÃÃ ÄÄÄÄ ÅÅÅÅ ÆÆÆÆ ÇÇÇÇ ÈÈÈÈ ÉÉÉÉ ÊÊÊÊ ËËËË 
ÌÌÌÌ ÍÍÍÍ ی ی ÐÐÐÐ ÑÑÑÑ ÒÒÒÒ ÓÓÓÓHHHH )١(.   

 قال لقومه أنه سيعتزهلم وما يدعون من دون ����فاآلية األوىل تقص أن إبراهيم 
 اعتزهلم وما يعبدون ���� دعاءه هللا وحده، واآلية الثانية تنص أنه اهللا خملصاً

  .)٢() موضع الداعاءفوضعت العبادة

IIII�Y�X�Y�X�Y�X�Y�X: وتدبر قول اهللا عن فرعون. .: (. ـرمحة اهللا تعاىلـ  يقول عليه – ٣

�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z

j�ij�ij�ij�iHHHH )وهنالك النصرة لربنا وحده، ال ميلكها غريه، وال يستطيعها ) ٣
 ¿¿¿¿ ¾¾¾¾ ½½½½ ¼¼¼¼ «««« IIIIºººº:  ملفهوم قوله سبحانهتقريراً سواه، فتكون

ÀÀÀÀ ÁÁÁÁ ÂÂÂÂ ÃÃÃÃ ÄÄÄÄ ÅÅÅÅHHHH )٤(.   

إشارة إىل القيامة ففيها يكون " هنالك ":يصدق القول إذا اعتربنا قوله سبحانهو
|�{�~�_�`�IIII�d�c�b�a�`�_�~�}�|�d�c�b�a�`�_�~�}�|�d�c�b�a�`�_�~�}�|�d�c�b�a:  كل هذا، كقوله سبحانهأيضاً

f�ef�ef�ef�eHHHH )وحال الكفرة وواقعهم يف الدنيا يؤيد ذلك وما حدثنا به اهللا سبحانه ) ٥
   .)٦()عن اآلخر يؤيد هذا

                                 
 ).٤٩ـ٤٨ آية :مرميسورة  ()١(

 ).٥٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيل، دعوة احلق) ٢(

 ).٩٠ آية:يونسسورة  ()٣(

 ).٤٣ آية :الكهفسورة  ()٤(

 ).٢٦ آية :الفرقانسورة  ()٥(

 ).١٣ص (هـ ١٣٨٣ تاريخ ، ١عدد ، اهلدي النبوي مقالة نور من القرآنجملة ) ٦(
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  ٢٢٧ 

�#�3`�"�,��א�[��#_�4د��J$�6ل��I�*JאO'J�3و�'(�aא�&'A�aא�W� �

: ال تعاىلـب اتباع ما صح منها، كما قـال شك أن السنة النبوية هي وحي جي
IIIIoooo pppp qqqq rrrr ssss tttt uuuu vvvv wwww xxxx yyyy zzzz {{{{ |||| }}}} ~~~~ 

���� ¡¡¡¡HHHH )١(.  
ومن هنا كانت هي املصدر الثاين لتفسري القرآن الكرمي، فال يفسر كالم اهللا تعاىل 

  . ـ عليه وآله وصحبه وسلمصلى اهللا ـ بعد اهللا أعلم به من رسول اهللا 
 ذا اجلانب يف تقريره لعقيدة السلف  ـرمحه اهللا تعاىلـ ولذلك اعتىن الشيخ 

اليت تناوهلا من خالل القرآن الكرمي، فكان يفسر اآلية املتناولة جلانب العقيدة الذي يريد 
 يقدم ، وغالبا ما ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ أن يربزه بأحاديث رسول اهللا 

  . غريها، عند التفسري واالستداللاألحاديث الصحيحة على
  :  ـ رمحه اهللا تعاىل ـوهذه شواهد على ذلك من كتبه ومقاالته

 وأخرب جل ..: (. رض عرضه لصفات اهللا تعاىلـ يف مع ـرمحه اهللا تعاىلـ  يقول – ١
 IIIIÂÂÂÂ ÃÃÃÃ ÄÄÄÄ ÅÅÅÅ ÆÆÆÆ ÇÇÇÇ ÈÈÈÈ: شأنه بأن له ميينا

ÉÉÉÉ ÊÊÊÊHHHH )فيما روى البخاري ـ السالم عليه الصالة وـ ويقول ) ٢

 �	��%�1و	+�
$�א;%ض��وמ�א
���#,،�و�طو��א
�#�����#�� �8מ�(: ومسلم
���ض�א


���1ن�#
و�1א;%ض؟:�"��ول#
  .)٤( ))٣( ����א

                                 
 ).٧آية :احلشرسورة  ()١(

 ).٦٧ آية :الزمرسورة  ()٢(

 قبضته يوم القيامة والسماوات واألرض مجيعاً ": باب قوله، كتاب تفسري القرآن الكرمي،صحيح البخاري) ٣(
واجلنة والنار  كتاب صفة القيامة ،صحيح مسلم. )٤٢ ، ص١٢ج( ٤٨١٢ حديث رقم ،"مطويات بيمينه

 .)٤٢ ، ص٨ج (٧٢٢٧باب حديث رقم 
 ).٨ص (دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل ) ٤(
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  ٢٢٨ 

: يف تفسري قوله تعاىلـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ  نقل حديث عدي بن حامت – ٢
IIII¨̈̈̈ ©©©© ªªªª «««« ¬¬¬¬ ®®®® ¯̄̄̄ ÃÃÃÃHHHH )مث ) ١

����ن،�و(��+د�#+%	 ���	�/�����و#���+د����ن�א
%�ول�: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ قال 

,%+#� 

   .)٢()א

IIII�D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�A :ه تعاىلـري قولـ يف تفس ـرمحه اهللا تعاىلـ ول ـ يق– ٣
�V�U�T�S�R�Q�P� O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�V�U�T�S�R�Q�P� O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�V�U�T�S�R�Q�P� O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�V�U�T�S�R�Q�P� O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E

X�WX�WX�WX�WHHHH )وقيل هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، فقد ورد يف : (.. )٣
���%א(: حديث رواه مسلم ��?#%��ن $	�� %@	���  	���� �و��$ �א
.و% �א
	�מ �ل

A���:  قال ويف حديث رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن حبان أن أعرابياً)٤() 
� : "����ما الصور؟ فقال الرسول : يا رسول اهللا�A٦( ))٥("0%ن����(.   

  اآلية باألحاديث الواردة يف موضوعها ـرمحه اهللا تعاىلـ واألمثلة على تفسريه 
  .كثري منتشر يف ثنايا كتبه ومقاالته

b����aא�O�;$�/'�אل�א��R_#��]א���,�"�`�#�3�I�*JאW   

 فإن الصحابة هم أول ـ كما قدمت ـك أن السلف إذا أطلق ـوال ش
   .الداخلني فيه

                                 
 ).٣١ آية :التوبةسورة  ()١(

 ).١٠١ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(

 ).٦٨ آية :الزمرسورة  ()٣(

 .)٢٢٨ ، ص١٨ج (١١٦٩٦ برقم ،مل أجده يف صحيح مسلم وهو يف مسند اإلمام أمحد) ٤(
 ٢٤٣٠ حديث رقم ، باب ما جاء يف شأن الصور،دـرقائق والزه كتاب صفة القيامة وال،سنن الترمذي) ٥(

 حديث رقم ، باب يف ذكر البعث والصور، كتاب السنة، وهو يف سنن أىب داود.بلفظه) ٦٢٠ ، ص ٤ج(
 .دون سؤال األعرايب ، واحلديث صححه األلباين) ٣٧٨ ، ص٤ج (٤٧٤٤

 ).٤ـ٣ص (هـ ١٣٨٤ ريختا ،٨عدد ، مقالة نور من القرآن ، جملة اهلدي النبوي ) ٦(
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  ٢٢٩ 

 يستدل بني الفينة واألخرى على تفسري  ـرمحه اهللا تعاىلـ لذا كان الشيخ 
 ، وكان يعرض ذلك الفهم حمتجاً ـ رضوان اهللا عليهمـ  الصحابة كتاب اهللا تعاىل بفهم

  .. به بعض األدلة اليت يسوقها، أو مقوياًبه استقالالً
، وهو الفيصل عند  وحديثاًوهذا منهج سين سلفي جه علماء السلف قدمياً

هم ـ رضوان اهللا تعاىل عليهم ـ االختالف يف فهم آية أو حديث؛ إذ أن الصحابة 
  . الكرمي والسنة النبوية الشريفةالناس مبدلوالت القرآنأعرف 

  : وهذه شواهد من ذلك

 ̈̈̈¨IIII:  عن اإلمام ابن كثري تفسريه آية ـرمحه اهللا تعاىلـ  نقل - ١
©©©© ªªªª «««« ¬¬¬¬ ®®®® ¯̄̄̄ ÃÃÃÃHHHH )حبديث عدي بن )١ 

وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد اهللا بن عباس : (، مث قال رمحه اهللا تعاىل����حامت 
   )٢().إم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا" اختذوا أحبارهم "فسري وغريمها يف ت

 IIII££££ ¤¤¤¤ ¥¥¥¥ ¦¦¦¦ §§§§ ̈¨̈̈ ©©©© ªªªª: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  يقول – ٢
«««« ¬¬¬¬HHHH )٥(والسدي)٤(والنسك كما فسره ابن جبري " قل إن صاليت ") ٣( 

  .)٧() هو الذبح)٦(والضحاك

                                 
 ).٣١ آية :التوبةسورة  ()١(

 ).١٠١ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(

 ).١٦٢ آية :األنعامسورة  ()٣(

 ، اهللا موالهم الكويف أبو عبد:أبو حممد ويقال ،مام احلافظ املقرئ املفسر الشهيدبن هشام اإل سعيد بن جبري )٤(
 ،عني علماً، وفضالً، وصدقاً وعبادةً ،كان فقيهاً ورعاً من سادات التاب وقرأ القرآن عليه،روى عن ابن عباس
 ).٣٢١، ص٤ج(سري أعالم النبالء ). ١٨٨، ص١ ج (طبقات املفسرين:أنظر  .هـ٩٥قتله احلجاج  سنة 

 ، صاحب التفسري، إمام عارف بالوقائع، أبو حممد الكويف،ن عبد الرمحن بن أيب كرمية السديإمساعيل ب )٥(
 ).١٠٨، ص١ج(تقريب التهذيب  :انظر. هـ١٢٧ت  .صدوق

: انظرهـ ١٠٢ت  . وهو صدوق كثري اإلرسال،يل، أبو القاسم اخلراساين املفسرالضحاك بن مزاحم اهلال )٦(
 ).٥٩٨، ص٤ج(سري أعالم النبالء . ١/٢٢٢طبقات املفسرين 

 ).٩٣ـ٩٢ص ( ، عبدالرمحن الوكيلدعوة احلق) ٧(
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  ٢٣٠ 

: فضيل بن عياض وما أحكم وأحسن قول ال.: (.. ـرمحة اهللا تعاىلـ  يقول عليه – ٣
  ومل يكن خالصاًاًـ مل يقبل، وإذا صوابن صواباًـ ومل يكإن العمل إذا كان خالصاً"

، واخلالص ما كان هللا، والصواب ما على السنة،  صواباًمل يقبل حىت يكون خالصاً
�����IIIIáááá á��ââââ :وهذا هو املذكور يف قوله تعاىل �� �ãããã������ � �� � � �� � � �ääää������ � �� � � �� � � �åååå����� �� � �� � �ææææ��çççç èèèè éééé êêêê 

ëëëë ìììì íííí îîîî ïïïïHHHH )٢( ))١(.  
على تفسري احلروف املقطعة يف أوائل السور نقل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  وعند كالمه – ٤

عن كثري من السلف أقواهلم فيها، وذكر خالفهم يف مدلوهلا وتفسريها، مث رجح 
رمحه اهللا ـ  الوكيل /ص ما قال الشيخـ رشيد رضا ون/ بعد ذلك قول الشيخ

: سورة األعراف يف تفسري ـ رشيد رضا /  أي الشيخـويقول . .: (.هوـ تعاىل 
واملختار عندنا أن حكمة افتتاح هذه السورة وأمثاهلا بأمساء حروف ليس هلا معىن "

ع إىل ـا الكالم هي تنبيه السامـمفهوم غري مسمى تلك احلروف اليت يتركب منه
ما سيلقى إليه بعد هذا الصوت من الكالم حىت ال يفوته منه شيء، فهي كأداة 

رب من ـت سور معينة ذا الضـه، وإمنا خصـنبيالت" هاء"و" أال"االفتتاح 
كان يتلوها على املشركني ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ اح ألن النيب ـاالفتت

مبكة لدعوم ا إىل اإلسالم وإثبات الوحي والنبوة، وكلها مكية إال البقرة وآل 
ر  وكلها مفتتحة بذكـ وكانت الدعوة فيها موجهة إىل أهل الكتاب ـعمران 

الكتاب إال سورة مرمي وسوريت العنكبوت والروم وسورة ن، ويف كل منهما معىن 
  .مث أطال يف تأييد ما ذهب إليه" مما يف هذه السور يتعلق بإثبات النبوة والكتاب 

 وغفر له هو أقرب رمحا إىل  ـرمحه اهللاـ  رشيد / والذي اختاره الشيخ
، وللقلب طمأنينة وعلى اجتهاد له عماده الصواب؛ ألنه يعتمد على ما فيه للعقل إقناع

من مفهوم آيات القرآن أما غريه من اآلراء فحدس ال تأخذ بالتفكري منه بارقة، أو يشفع 
   .له أثارة من فهم أو دليل

                                 
 ).١١٠ آية:الكهفسورة  ()١(

 ).٢١٠ص ( ، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
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أما دعوى أنه جيوز أن يكون يف القرآن ما ال يفهم معناه كما جاز أن يبتلينا اهللا 
 هذه الدعوى ال تستقيم هلا حجة، ـابن جرير  كما ذكره ـمبا ال يقل كرمي اجلمار 

  .)١()وال ينهض ا صواب
  : وما رجحه الشيخ من اختيار قول الشيخ رشيد رضا يشكل عليه أمران: قلت

 يف د من قال به من أهل العلم القدماء، ومل أجده مسنداًـأين مل أج: األول
ل يف القرآن الكرمي بالرأي حديث وال تدل عليه احلروف املقطعة من ناحية اللغة، فهو قو

  .كما ال خيفى
ون يف القرآن الكرمي ـرة األخرية أنه ال جيوز أن يكـه يف الفقـأن قول: الثاين

رآن أشياء كثرية ـه احملققون من أهل العلم، فإن يف القـما ال يفهم معناه خمالف ملا علي
ا بعد كبعض ميه فتق كنهها وال تدرك حقيقتهما إماين وقت نزوله وتدرك حقيال يفهم

 ويوضح ذلك أن حقيقته،اشراط الساعة ، أو يكون من نعيم اجلنة يفهم املعىن وال تدرك 
مث يستأنف " إال اهللا: "الوقف الصحيح يف آية آل عمران إمنا يكون على قوله تعاىل

، وذلك يدل على أن املتشابه "والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل: "القارئ فيقول
رآن ال يعلم معناه إال اهللا، وابتالنا اهللا تعاىل ليعرف من سيقف حيث وجب أن من الق

يقف ومن سيبحث عن معان ال ميكنه أن يصل إليها، وهذا كصفاته تعاىل فهي يف 
  .ة وال ميكن أن تعلم، وغريها كثريـرآن الكرمي وكيفياا غري معلومـالق

"c4Gن شيء ال معىن له، وبني أن هناك فرق بني أن يقال ال يوجد يف القرآ: 
  .يقال يف القرآن ما ال يفهم معناه، وهو أمر واضح جلي

وكون احلروف املقطعة من املتشابه الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىل هو الذي عليه 
م من ـ، وغريه ـ رضي اهللا عنهم أمجعنيـ ود ـة وعبد اهللا بن مسعـاخللفاء األربع

  .أهل العلم

                                 
 ).٨ص (هـ ١٣٨٥ تاريخ ،٧عدد ، مقالة نور من القرآن ، اهلدي النبوي جملة ) ١(
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اليت يف أوائل السور ، فمنهم من احلروف املقطعة  ن يفوقد اختلف املفسرو" 
  .هي مما استأثر اهللا بعلمه فردوا علمها إىل اهللا ومل يفسرها: قال 

حكاه القرطيب يف تفسـريه عن أيب بكر وعمـر وعثمان وعلـي وابن مسعود 
ـ رضي اهللا عنهم أمجعني ـ وقاله عامر الشعيب وسفيان الثوري والربيع بن خيثم 

  .)١(" ومنهم من فسرها واختلف هؤالء يف معناهاختاره أبو حامت بن حبان وا
بل إمنا ذكرت هذه احلروف يف أوائل السور اليت ذكرت فيها : وقال آخرون " 

مع أنه مركب من هذه  له؛ هذاثبياناً إلعجاز القرآن وأن اخللق عاجزون عن معارضته مب
  .احلروف املقطعة اليت يتخاطبون ا

يف تفسريه عن املربد ومجع من احملققني، وحكى   هذا املذهب الرازيوقد حكى
صره أمت نصر؛ وإليه راء وقطرب حنو هذا؛ وقرره الزخمشري يف كشافه ونفالقرطيب عن ال

 )٢(مة أبو العباس بن تيمية وشيخنا احلافظ اتهد أبو احلجاج املزي العذهب الشيخ ال
   .)٣(" وحكاه يل عن ابن تيمية

 وتبعهما فيه  ـرمحهما اهللا تعاىلـ  اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية واملزي أما ما
، فيشكل عليه أن )٤(الشنقيطي يف تفسريه رمحه اهللا تعاىل واستدل عليه بدليل االستقراء

                                 
   ).٣٨، ص ١ج( تفسري ابن كثري ) ١(
يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن يوسف الدمشقي، مجال الدين أبو احلجاج املزي، حافظ زماننا : املزي هو) ٢(

، كان إمام عصره، أحد )هـ٧٤٢(، ومات سنة )هـ٦٥٤(مل راية السنة واجلماعة، ولد حبلب سنة حا
طبقات الشافعية، عبد الوهاب بن تقي الدين . كتاب ذيب الكمال: احلفاظ املشهورين ، من مصنفاته

، ١٠ج(هـ ١٤١٣، ٢حممود الطناحي، عبد الفتاح احللو، هجر للطباعة والنشر، ط: السبكي، حتقيق
  ).٣٩ص

  ).٤٠، ص١ج ( املرجع السابق:انظر) ٣(
االستقراء التام : وهو ينقسم إىل قسمني" تتبع احلكم يف جزئياته: "االستقراء له تعريفات كثرية من أوجزها أنه) ٤(

وهو إثبات احلكم يف كلِّي : واالستقراء الناقص. إثبات احلكم يف جزئي لثبوته يف كلِّي على االستغراق : وهو
شرح . إحلاق الفرد باألعم األغلب : وته يف أكثر جزئياته من غري احتياج إىل جامٍع، ويسمى عند الفقهاءلثب

 لشهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف ، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف تنقيح الفصول
  .)٣٤٩ ، ص٢ج (م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ناصر الغامدي ، : الدراسات اإلسالمية ، إعداد الطالب 
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بعض السور املفتتحة باحلروف املقطعة مل يذكر فيها عقب احلروف املقطعة إعجاز القرآن 
  .روم ونوذلك كمرمي والعنكبوت وال

ومن املعلوم يف علم األصول أن االستقراء الناقص خمتلف يف حجيته، والقائلون 
  .)١( حبجيته يقولون إنه يفيد الظن ال القطع حىت يعتضد بدليل آخر من إمجاع وحنوه

 يف احلروف املقطعة أا من املتشابه الذي استأثر اهللا فيبقى أرجح األقوال دليالً
واهللا  ـ إمجاع وال لغةه مل يثبت يف تفسريها كتاب وال سنة وال ك أنـتعاىل بعلمه، وذل

  . ـتعاىل أعلم
"�#���#�3`�"�,��א�[��#��dIIא�'H"�א��I�*Jא�W� �

 يف اجلانب اللغوي يعترب من أهم العلماء الذين  ـرمحه اهللا تعاىلـ إن الشيخ 
ا، واعتىن بظواهر استندوا يف تفاسريهم آليات العقيدة وغريها على اللغة ومدلوال

الشارع عن ظاهره املتبادر منه إىل   أا األصل، وأن ما مل خيرجهالنصوص الشرعية مبيناً
  .ظاهره، وخاصة يف األمور العقديةالذهن يبقى على 

ولو أنه عليه . .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ  عليها فيقول ويقرر قاعدته تلك مستدالً
 علم من اهللا أن املراد بصفات اهللا غري ـؤوف رحيم  وهو باملؤمنني رـالصالة والسالم 

ما تدل عليه ألفاظها من معان اللغة اليت نزل ا القرآن لبادر قبل كل شيء إىل بيان 
ه ال سيما وهو ـيق كمال اعتقادهم يف اهللا سبحانـ على هداية أمته، وحتقذلك، حرصاً

العرب، ويعرف أن أصحابه  داللتها املقررة يف لغة ـ أكثر مما يعرف غريه ـيعرف 
   .)٢() معانيها يف لغتهم اليت شرفها القرآنالعرب الفصحاء يعرفون جيداً

وال شك أن أغلب األلفاظ املتداولة يف علوم العقيدة قد أشبعها الشيخ بالدراسة 
  ...:والتمحيص اللغوي ومن ذلك كلمة إله، وكلمة شريك وشفيع

:  ا اآليات اليت تكلمت عن األلوهيةراًيف اللغة مفس" إله"يقول عن معاين كلمة 
وكلمة إله مشتقة إما من أله إهلة إذا عبد، أو من أله إذا حتري، أو من أهلت إىل فالن (

                                 
  ).٣٤٩، ص٢ج(شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين الصنهاجي، ناصر الغامدي  :انظر) ١(
 ).١٠ـ٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
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سكنت إليه، أو من أله إذا فزع من أمر نزل به، فآهله صديق له أي أجاره، أو من أله 
  .)١()الفصيل إذا ولع بأمه

:  ـرمحه اهللا تعاىلـ لترجيح بني األقوال قوله ومن أمثلة اعتماده على اللغة يف ا
 IIIIllll mmmm nnnn oooo pppp qqqq rrrr ssss tttt uuuu vvvv :أما قوله تعاىل(
wwww xxxx yyyy zzzz {{{{ |||| }}}} ~~~~ ���� ¡¡¡¡ ¢¢¢¢ ££££ ¤¤¤¤ ¥¥¥¥ ¦¦¦¦ 
§§§§ ¨̈̈̈ ©©©©HHHH )أي كان من املالئكة، وال سيما وأن : فأصوب قول قيل هو )٢

أصوب؛ ليوافق املعىن املفهوم من : القرآن قد أطلق على املالئكة أم جنة، وأقول
ستثناء، فإن ما خترجه بأداة االستثناء إال يكون من جنس ما قبلها اللهم إال يف الكالم اال

  .)٣()غري الفصيح
يفيد االستثناء إخراج ما لواله لدخل، : ( فائدة االستثناءوقال يف اهلامش مبيناً

   .)٤()ويصح دخوله، فهل يصح دخول إبليس إن نفينا عنه كونه من املالئكة
  :  يف كالمه هذا أمور منها ـرمحه اهللا تعاىلـ لى الشيخ وميكن أن تؤخذ ع

:  قوله إن القرآن أطلق على املالئكة أم جنة، وهو يقصد بذلك قوله تعاىل– أ 
IIII_�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�THHHH )وهو قول من ) ٥

تعاىل اهللا  )٦("املالئكة بنات اهللا : "ود به قول الكفارـقال من أهل العلم إن املقص
  . كبرياً علواًن ذلكـع

ى يف سليمان ـ األعش:ومع جواز إطالق اجلن على املالئكة عند العرب كما قال
  . لديه يعملون بال أجرقياماً... وسخر من جن املالئك تسعة :بن داودا

                                 
 ).٦٤ـ٦٣ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق )١(

 ).٥٠ آية :الكهفسورة () ٢(

 ).١٤ص (هـ ١٣٨٣ ختاري ،٤عدد ، مقالة نور من القرآن ، اهلدي النبوي جملة ) ٣(

 ).١٤ص ( املرجع السابق) ٤(

 ).١٥٨ آية :الصافاتسورة  ()٥(

/ هـ١٤١٥ يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني الشنقيطي ، دار الفكر، بريوت، ط أضواء البيان) ٦(
  .)٢٩١ ، ص٣ج (م١٩٩٥
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 أن قول ابن عباس  ـرمحه اهللا تعاىلـ إال أنه يشكل على ما استدل به الشيخ 
إن اهللا : "و أن الكفار عليهم لعائن اهللا قالواومن وافقه هو األرجح يف هذه اآلية وه

  . تعاىل اهللا سبحانه عن كل ما ال يليق جبالله وعظمته)١("وإبليس أخوان
  .وإمنا محل الشيخ على هذا القول هو سعيه لترجيح القول بأن إبليس من املالئكة

  .يكون من جنس ما قبلها" إال" قوله إن ما خيرج بأداة االستثناء ـب 
  . ال يلزم فيه هذا الشرط)٢( فإن االستثناء املنقطع ـرمحه اهللاـ و منه وهو سه

اء االتصال ـل يف االستثنـ بأن األص ـ رمحه اهللا تعاىل ـولكن قد يرد الشيخ
  .ال االنقطاع

وجياب عنه بأن ذلك األصل قد ينتقل عنه لدليل خارجي، وخاصة إذا كان 
  . كان من اجلن كما يف اآلية من التصريح بأن إبليسصرحياً

  .وقد بينت ضعف مستند من يقول إن القرآن أطلق على املالئكة أم جن
صرحية يف أنه ليس " ففسق: " ويضاف إىل تلك األدلة أن الفاء يف قوله تعاىل-ج 

  .من املالئكة؛ ألن املالئكة ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
 األصول ومنه قوهلم سها فسجد أي كما هو معلوم يف وذلك أن الفاء للتعليل

  )٣(.ألجل سهوه، وسرق فقطعت يده أي ألجل سرقته
 ففسق عن أمر ربه أي لعلة كونه ـ واهللا تعاىل أعلم ـوعليه فيكون معىن اآلية 

  .واهللا تعاىل أعلم. من اجلن، فاتضح بذلك أنه ليس من املالئكة

                                 
لكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة ، أبو حفص عمرو بن علي الدمشقي احلنبلي ، دار االلباب يف علوم الكتاب ) ١(

  .)٣٥٢ ، ص١٦ج(م ١٩٩٨/هـ١٤١٩األوىل، 
جاء  ال حقيقة ، حنو  فيما قبلها تقديراًاالستثناء املنقطع هو اإلخراج بإال أو إحدى أخواا ملا كان داخالً) ٢(

: املتوىف(الغالييىن مصطفى بن حممد سليم : املؤلف ،جامع الدروس العربية . القوم إال سيارة مثالً
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤لثامنة والعشرون، ا: الطبعة  بريوت،املكتبة العصرية، صيدا:  الناشر،)هـ١٣٦٤

 .)١٢٩ ، ص٣ج(
 .وما بعدها) ٢٨٩ ، ص٣ج (، حممد األمني الشنقيطيأضواء البيان) ٣(
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لعقدية يف القرآن الكرمي  لبعض األمور ا ـرمحه اهللا تعاىلـ ومن تفسري الشيخ 
:  ـرمحه اهللا تعاىلـ ادة إحياء الناس بعد موم يقول ـباللغة ما قال عن البعث وإع

 يهدينا إىل ما جيمع احلس والواقع واهللا سبحانه يف جليل هدايته يذكر لنا مثالً ..(.
 ئاًوالتجربة احلقيقية والعقل على تصديقه واإلذعان له طواعية، وهو أن من يبدع شي
 :وحده أول مرة، يكون صنعه هلذا الشيء يف املرة األخرى أهون عليه، تدبر قوله سبحانه
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يف غري حمله، فهي هنا مبعىن هني عليه " أهون"وال شك أن هذا الفهم لكلمة 

  . يف حقه سبحانه هنيسبحانه إذ ال يوجد شيء أهون على اهللا من شيء بل الكل
 لآليات املتناولة للعقائد  ـرمحه اهللا تعاىلـ واخلالصة يف مسألة تفسري الشيخ 

ري النقل عن ـاد على اللغة، وكثـ كثري االعتم ـرمحه اهللا تعاىلـ باللغة أنه كان 
  .وغريهم )٥( وابن األثري)٤( والراغب)٣(ة ابن فارسـأئمتها وخاص

                                 
 ).٢٧ آية :الرومسورة  ()١(

 ).٢٦٤ص ( وكيل، عبد الرمحن الالبهائية تارخيها وعقيدا وصلتها بالباطنية) ٢(

اإلمام العالمة اللغوي احملدث أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب القزويين، املعروف : هو) ٣(
وكان من رؤوس أهل : "بالرازي، املالكي، اللغوي، صاحب كتاب امل ومعجم مقاييس اللغة، قال الذهيب

 ، سري أعالم النبالء:انظر. ي سنة مخس وتسعني وثالمثائة، مات بالر"السنة اردين على مذهب أهل احلديث
جمموعة من احملققني ، إشراف شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، : مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ، ت 

حممد : ، ت يـة الوعاة للسيوطـ بغي)١٠٥ـ١٠٣، ص١٧ج (م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطبعة الثالثـة ، 
 ).٣٥٢، ص١ج( هـ ١٣٩٩الفكر ، بريوت ، الطبعة الثانية ، سنةابن أيب الفضل إبراهيم ، دار 

املفضل بن حممد، املعروف بالراغب األصبهاين، : احلسني بن حممد بن املفضل، وقيل: الراغب األصبهاين هو )٤(
". أفانني البالغة"، و"حماضرات األدباء"، و"مفردات القرآن: " هـ، من مصنفاته٥٠٢أبو القاسم، تويف سنة 

 .)١٢٠، ص١٨ج(سري أعالم النبالء : رينظ
 الشيباين، الواحد عبد بن الكرمي عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن املبارك السعادات أبو:  األثري ابن )٥(

 وتبحر يف ،هـ٥٤٤ابن عمر سنة  جزيرة يف ونشأ  ولد.الدين جمد امللقب اجلزري، األثري بابن املعروف
، ٥ج(األعالم للزركلي . هـ٦٠٦ سنة ،املوصل قرى إحدى يف وىفالعلوم وصنف مصنفات مفيدة ، ت

 .)٢٧٢ص



��א���������د�א�����������������Wא�	���א�����W� �

 

 

  ٢٣٧ 

فسري آيات العقيدة جهد جبار، يعترب من أكرب وقد كان جهده اللغوي يف ت
املوسوعات اللغوية يف العقائد املتصلة بالصوفية والبهائية وأهل الكالم، فقد استقصى 

  .غالب األلفاظ املتداولة عندهم يف العقائد وغريها
أما أسلوبه البالغي، وقاموسه اللغوي فهما يف غاية الروعة والبيان واجلمال، وقل 

  .ىل رمحة واسعة وأجزل له املثوبةلك بني أهل العلم، فرمحه اهللا تعانظريه يف ذ
e	J���f�S�&'(�3�,1#م��M4h��3i�	1*Jא�W� �

 كثري االستنباط، والتدبر لكتاب اهللا تعاىل على ضوء  ـرمحه اهللاـ وكان 
 لألمة  هلا على الواقع املعاصر عقدية كثرية مرتالًاملعطيات السابقة ويستخرج أحكاماً

  .سالميةاإل
  : ومن أدلة ما ذكرت من االستنباط واالستخراج لألحكام ما يلي

 يف فصل التوحيد،  خاصاً استنباطه لوسائل التوحيد أو دالئله وقد أفردت هلا مبحثاًـ ١
  .وقد نص رمحه اهللا تعاىل على أنه استنبطها من كتاب اهللا تعاىل

ي أا ظاهرة الداللة على ات، وهـ استنباطه لقضية كلية يف مسألة آيات الصف– ٢
صلى اهللا عليه وآله وصحبه ـ تلك الصفات املذكورة فيها، وسكوت الرسول 

عن ـ رضوان اهللا عليهم ـ عن تفسريها للصحابة، مث سكوت الصحابة ـ وسلم 
السؤال عنها، ومن مث عدم تفسريهم هلا، كل ذلك يدل على أا ظاهرة ال حتتاج 

ان ا كألفاظ تدل على معانيها املعلومة منها يف لغة إىل تفسري، فالواجب هو اإلمي
  .)١(العرب، وتفويض كيفيتها هللا تعاىل

 :يقول ربنا سبحانه: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  ومن استنباطاته العقدية قوله – ٣
IIII�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y

h�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�cHHHH )وهذا بعد أن تكون النفخة الثانية يف الصور، ) ٢

                                 
 ).٢٠ـ١٨ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(

 ).٦٩ آية :الزمرسورة  ()٢(



��א���������د�א�����������������Wא�	���א�����W� �

 

 

  ٢٣٨ 

بعد النفخة الثانية، وبعد قيام الناس من قبورهم وبعد جميء اهللا إذن يوضع الكتاب 
   .)١()يوم القيامة هو ومالئكته وإشراق األرض بنوره سبحانه

 مل أجد من أهل  ـرمحه اهللا تعاىلـ وهذا الترتيب الذي استنبطه الشيخ : قلت
ح من أقوال  وال عدمه على الراجالعلم من نص عليه، والواو يف اللغة ال تفيد ترتيباً

  .واهللا تعاىل أعلم. )٢(النحاة

 للراجح  يف غري حمله؛ بل يكون خمالفاً ـرمحه اهللا تعاىلـ  يكون استنباطه وأحياناً
  ..من أقوال أهل العلم

 قوله رمحه اهللا تعاىل بعد أن ـ غري ما تقدم ـومثال ذلك النوع من استنباطه 
  ـرمحه اهللا تعاىلـ أيب احلسن األشعري  نقله عن  ـرمحه اهللا تعاىلـ نقل عن ابن كثري 

ة له ألن ـكل هذا خرف ال قيم: (إمجاع أهل السنة على جواز التكليف يف يوم القيامة
   .)٣()اآلخرة دار اجلزاء ال دار التكليف

  .لتكليف ألهل الفترة يوم القيامةوال شك أن هذا خالف التحقيق يف مسألة ا

أهل العلم لورود أدلة متعارضة فيها، إال أن ومع أن املسألة فيها خالف قوي بني 
أرجح األقوال فيها أن أهل الفترة ميتحنون يوم القيامة بنار توقد هلم مث يؤمرون بدخوهلا 

  .ع دخل اجلنة، ومن عصى دخل النارفمن أطا

 وصحيحة  وقد وردت أحاديث كثرية تصرح بذلك، وهي صرحية يف حمل الرتاع
  .)٤(مبجموع طرقها

                                 
 ).٥ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٣عدد، مقالة نور من القرآن، اهلدي النبوي جملة ) ١(

مازن املبارك، وحممد علي محد ، . د : شام األنصاري، ت ، مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن همغين اللبيب) ٢(
  .)٤٦٤: ص (م،١٩٨٥دار الفكر، بريوت، الطبعة السادسة، 

 ).٨ص(هـ ١٣٨٤ تاريخ ،٨ عدد  ، مقالة نور من القرآن ،اهلدي النبويجملة ) ٣(

  .)٧٤، ص٣ج (، حممد األمني الشنقيطيأضواء البيان) ٤(
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  ٢٣٩ 

ال أجده يليق باملخالفني يف " هذا خرف: " بقوله ـرمحه اهللا تعاىلـ ريه مث إن تعب
املسألة وهم علماء أجالء منهم أبو احلسن األشعري وشيخ اإلسالم ابن تيمية والشنقيطي 

  .وغريهم

�ً���j�W"��	1א��1"�א��W� �

إن أمهية السنة النبوية يف فهم التشريع اإلسالمي عامة، وفهم كتاب اهللا تعاىل 
  . حيتاج إىل كثري استدالل وبيانصة أمر معروف الخا

صلى اهللا  ـوإذا قلنا السنة فإمنا نقصد السنة الصحيحة الثابتة عن رسول اهللا 
، وتلك هي اليت اعتمد الشيخ عبد الرمحن الوكيل عليها،  ـ عليه وآله وصحبه وسلم

   .ا ويبينهال العقدية اليت يناقشه عند استدالله للمسائ ثانياًواختذها مصدراً

يلجأ إىل االستدالل باألحاديث ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  ما كان الشيخ وقليالً
الضعيفة، وخاصة عند وجود غريها من األحاديث الثابتة، إال إذا ذكرها على سبيل 

  ..االعتضاد والتوكيد ال على سبيل التأسيس

صلى اهللا ـ  قول الرسول: وعندما عرف العلماء السنة قالوا إن املقصود ا هو
  .)١(وفعله وتقريرهـ عليه وآله وصحبه وسلم 

 :وال شك يف وجوب األخذ ا، وال طاعن يف حجيتها إال من شذ، لقوله تعاىل
IIII�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x

�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g
¡���~�}�|�{�z�y¡���~�}�|�{�z�y¡���~�}�|�{�z�y¡���~�}�|�{�z�yHHHH )٢(

.
   

                                 
ديث، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ، شرح ألفية احلفتح املغيث ) ١(

  .)١٠، ص١ج(هـ ١٤٠٣الطبعة األوىل، 
 ).٧ آية :احلشرسورة () ٢(
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 األخذ بالقرآن دون السنة  أهل بدعة ـرمحه اهللا تعاىلـ ولقد ناقش الشيخ 
  .وبني من خالل ذلك وجوب األخذ بالسنة والعمل ا وحجيتها

وقد نبتت . .: (. رادا على زعم أولئك احلاقدين ـ اهللا تعاىلهرمحـ يقول عليه 
للشيطان فتنة جديدة دفعت بعض من ختم اهللا على قلوم إىل محأة جديدة من الكفر إذ 

زعمون أن القرآن وحده هو مصدر التشريع، أما السنة يفترون الكذب على اهللا؛ في
، إذ يتراءون بالتقديس  على الدين ممن ينابذونه العداوة جهاراًوهؤالء أشد خطراً!! فال

اخلاشع لكتاب اهللا، فيحسبهم الغر املفتون من ذوي الفكر الثاقب احلر، والتجديد، 
ئتمنه اهللا على كتابه، فبلغه، وشهد  بني ما يف القرآن؟ واألمني الذي اويكفرون به رسوالً

 IIIIKKKK LLLL MMMMاهللا له أنه بلغه، أليس هو األمني الذي بني وفصل أحكام أمانة ربه؟ 
NNNN POPOPOPO QQQQ RRRR SSSS TTTT UUUUHHHH )١ (IIIITTTT �[�Z�Y�X�W�V�U�[�Z�Y�X�W�V�U�[�Z�Y�X�W�V�U�[�Z�Y�X�W�V�U

_� �̂]�\_� �̂]�\_� �̂]�\_� �̂]�\HHHH )٢(IIII�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò

á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Úá�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Úá�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Úá�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�ÚHHHH )ال أعرفن الرجل "  ����ويقول ) ٣
: ت عنه، وهو متكئ على أريكته فيقولـ يأمري إما أمرت به أو منكم يأتيه األمر من

 وما لرسول اهللا أن يقول ما خيالف )٤(!!؟ عندنا كتاب اهللا وليس هذا فيه!ما ندري ما هذا
وإن هذا احلديث ليعد من أعالم النبوة؛ فما أخرب به واقع " القرآن، وبالقرآن هداه اهللا 

  .)٥(!!)اليوم

                                 
  ).٣ آية :النجمسورة  ()١(
 ).٤٤ آية :النحلسورة  ()٢(

 ).٦٤ آية :لنحلسورة ا() ٣(

وقد تصرف الشيخ ) ٣٢٩ ، ص٤ج( ٤٦٠٧ رقم سنن أىب داود كتاب السنة باب يف لزوم السنة حديث) ٤(
 .واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود. يف لفظ احلديث قليالً

 ).١٣٨ ـ ١٣٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٥(
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مصادر الشريعة اإلسالمية، أما استدالله كان ذلك يف دفاعه عن السنة، وأا ثاين 
 فهو أكثر من باألحاديث يف ثنايا كتبه وخاصة عند تقريره لعقيدة السلف رمحهم اهللا تعاىل

  .أن حيصى أو يستقصى

  :من ذلك استدالله بالسنة على بعض الصفات األهلية 

وصفة هي السمع ويف احلديث الذي رواه البخاري عن : " يقول ـ رمحه اهللا ـ
  .)١(" احلمد هللا الذي وسع مسعه األصوات: " عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ

إن اهللا ال ينام وال ينبغي : " ـعليه الصالة والسالمـ ويقول : وصفة هي البصر
له أن ينام خيفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل 

قت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من عمل النهار، حجابـه النور لو كشفه ألحر
  .)٢(" خلقه

  .وأخرب أن له وجهاً، ويف احلديث السابق ذكر سبحات وجهه

يقبض اهللا : "  فيما روى البخاري ـعليه الصالة والسالمـ وأن له يدين يقول 
أنا امللك اين ملوك : " تبارك وتعاىل األرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه مث يقول

  .)٤( " )٣(" رض؟األ

 ربه  ـعليه الصالة والسالمـ وصف الرسول : " ويقول ـ رمحه اهللا ـ
اه بأمسائه احلسىن ودعاه وذكره ومحده وأثىن عليه ا، ووصفه بأكثر مسبصفاته اجلليلة و

ه جل شأنه يفرح نمما يف القرآن مما أوحاه إليه ربه فوصفه بالرتول إىل السماء الدنيا، وأ

                                 
  ).٣٧٢، ١٣) (وكان اهللا مسيعاً بصرياً(رواه البخاري، باب ) ١(
  ).١٧٩ص(رواه مسلم ) ٢(
  ).٦٥١٩ص (رواه البخاري ) ٣(
  .بتصرف) ٨ـ٧ص (دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل ) ٤(
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 وغري ذلك مما جاءت )٢(بني أصبعني من أصابع الرمحن وأن القلوب )١(تائب عبده الةبوتب
  .)٤(.)٣(" به السنة املطهرة ورواه العدول الثقات عن رسول اهللا

�Wא?�lع �

رمحه ـ وهذا هو املصدر الثالث من مصادر التشريع اإلسالمي، ومل يهمله الشيخ 
  .ينيملصدرين األساس وإن كان قليل االستدالل به مقارنة با ـاهللا تعاىل

عترض عليه  من مصادر االستدالل، رغم ما ي مهماًولكنه مع ذلك يعتربه مصدراً
  .به األصوليون، وغريهم

والذي ندين به عقدا اتباع سلف األمة فاألوىل : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
بعة، االتباع، وترك االبتداع، والدليل السمعي القاطع يف ذلك أن إمجاع األمة سنة مت

  .)٥()وهو مستند معظم الشريعة
ب اعتباره، ـام الشرعية، فيجـاع مستند معظم األحكـرر أن اإلمجـفتراه يق

  .الستدالل به وعدم االعتراض عليهوا

                                 
  ).٢٧٤٤ص(، ومسلم )٦٣٠٨ص(رواه البخاري ) ١(
  ).٢٦٥٤ص ( رواه مسلم )٢(
  ).٩ص (دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل ) ٣(
" هذه هي الصوفية"ني يف ـ هو الط����ل البشر ومنهم حممد ـة على أن أصـاستدالله بالسن : انظر مثالً) ٤(

 وعلى وجوب حمبة ،٥٣ ص ،"الصفات اإلهلية"واستدالله ا على صفات اهللا تعاىل كالفوقية يف ) ١٣٤ص (
هذه " مل يكن يعرف القرآن قبل نزوله عليه يف ���� وعلى أن النيب )١١٩ص (" هذه هي الصوفية" يف ����النيب 

  .وغريها) ٥ـ١ص (هـ ١٣٨٣ سنة ،١٠ويف قصة اخلضر عدد ) ١٣٨ص (" هي الصوفية
 ).٨٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيللصفات اإلهليةا) ٥(
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��!���O �ص�א�M*���وא���W"1א�D'ECא�������J���3وK�1� �
م  يف تقرير عقيدة السلف رمحه ـرمحه اهللا تعاىلـ لقد كان من منهج الشيخ 

 فيها إال من األدلة املعتربة كالكتاب والسنة وإمجاع األمة، اهللا تعاىل أن ال يقبل استدالالً
وكان يعطي النصيب األوفر من ذلك لألدلة القرآنية كما قدمت، ولكن األصول 
املذكورة يف االستدالل حتتاج إىل وسائل لفهمها، ومعرفة املراد منها، فما هي وسائل 

  : عاىل اليت اعتمد عليها يف فهم تلك األصول وطرق االستدالل االشيخ رمحه اهللا ت
Iًو%�W�m� אل�א��'/�א��R%W� �

 هلم يف كثري علماء السلف، ومتبعاً  معظم ـرمحه اهللا تعاىلـ لقد كان الشيخ 
غ من العلم والورع والتقوى، وكأنه ـة، دون تقليد ألحد مهما بلـمن مقوالم العقدي

: ورةـ يطبق قولة اإلمام مالك املشهـرمحه اهللا تعاىل ـ ي لكتبه  من خالل استقرائـ
  )١(.ما منا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذا القرب صلوات اهللا وسالمه عليه"

 ���� بكل ما جاء به النيب أما سلفنا األخيار فقد آمنوا: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
 مبا كلف به، ، ثابت العقيدة، بصرياً طهور الروح، قدسي املعرفة، مشرق اليقنيإمياناً
  . مبا فيه من أدلة مسعية وعقليةرياًـخب

ولقد أتى هذا اإلميان العظيم أكله؛ فجعل من أصحابه خري أمة أخرجت للناس، 
وأعظم مجاعة تسامت بكرامة اإلنسانية وبدد بنوره الذي أشرق يف قلوب هؤالء، 

ة، ومكن هلم ـالصهيونية، ودين اوسيوأشرقوا به على الناس، بغي الصليبية، وكيد 
بنصر اهللا يف األرض فأشرق يف أرجائها جالل التوحيد، وروحانية اإلميان وصفاء اخلري، 

ا تاريخ ـدس أخوة عرفهـت األرحام على أقـة السالم، وتالقـونقاء احلب، ووداع
   .)٢()بين اإلنسان

                                 
 حتقيق دعوة األنبياء التوحيد وقرة عيون املوحدين يفعبارة مشهورة عن اإلمام مالك ، انظرها مثالً يف ) ١(

مكتبة : بشري حممد عيون الناشر : دراسة وحتقيق، عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب،واملرسلني
:  مكتبة دار البيان، دمشق، اجلمهورية العربية السورية الطبعة،لكة العربية السعوديةاملؤيد، الطائف، املم

 .)٣٥٤ ، ص١ج( م١٩٩٠/هـ١٤١١األوىل، 
 ).١٦ـ١٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ٢(
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الصاحل للنصوص،  يف فهم السلف  ـرمحه اهللا تعاىلـ هذا هو رأي الشيخ 
  .دهم ومعرفة مبا هو مطلوب منهموهذه هي تزكيته إلميام وعقائ

ف الصاحل ـد الدفاع عن السلـ شدي ـرمحه اهللا تعاىلـ يخ ـولقد كان الش
م ـص منهم يف العلـوه من حاول التنقيـ قلمه يف وج، ومشهراً ـرمحهم اهللا تعاىلـ 

  ..أو الفهم
طريقة السلف أسلم وطريقة اخللف :  على مقولة راداً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
 طريقة اخللف أن طريقة السلف أسلم، وأن" اخللفية"يزعم دعاة .. .: (أعلم وأحكم
  .أعلم وأحكم

إن هذا القول إذا  ": الرد على هذه الفريةـ ابن تيمية ـوسنترك لإلمام اجلليل 
ة، كيف يكون هؤالء املتأخرون، تدبره اإلنسان وجده يف غاية اجلهالة، بل يف غاية الضالل

ال سيما واإلشارة باخللف، إىل ضرب من املتكلمني، الذين كثر يف باب الدين اضطرام، 
وغلظ عن معرفة اهللا حجام أعلم باهللا وأمسائه وصفاته، وأحكم يف باب آياته وذاته من 

 ورثة األنبياء، السابقني األولني، من املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، من
وخلفاء الرسل، وأعالم اهلدى، ومصابيح الدجى، الذين م قام الكتاب، وبه قاموا، وم 
نطق الكتاب، وم نطقوا الذين وهبهم اهللا من العلم واحلكمة، ما برزوا به على سائر 

 عن سائر األمم الذين ال كتاب هلم، وأحاطوا من حقائق املعارف أتباع األنبياء، فضالً
  . وبواطن احلقائق مبا لو مجعت حكمة غريهم إليهم، الستحيا من يطلب املقابلة

 ال سيما العلم باهللا ـمث كيف يكون خري قرون األمة أنقص يف العلم واحلكمة 
ؤالء األصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ ـ من هـوأحكام أمسائه وآياته 

  .)١("هللا من ورثة األنبياء وأهل القرآن واإلميان املتفلسفة وأتباع اهلند واليونان أعلم با

                                 
د اهللا ـن عبتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ب:  املؤلف ، الفتوى احلموية الكربى) ١(

د ـمح. د:  احملقق ،)هـ٧٢٨: املتوىف (ي ـي احلنبلي الدمشقـبن تيمية احلراند ـبن أيب القاسم بن حمما
، ١ج( م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، الطبعة الثانية، الرياض،دار الصميعي: بن عبد احملسن التوجيري الناشر ا

 .)٤ص
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من علم وعمل : وأم أفضل من اخللف يف كل فضيلة: " عن السلفويقول أيضاً
هذا ال يدفعه إال من . وإميان وعقل ودين وبيان وعبادة وأم أوىل بالبيان لكل مشكل

  .)١("كابر املعلوم بالضرورة من دين اإلسالم وأضله اهللا على علم
أولئك : "  ـرضي اهللا تعاىل عنهـ مث استشهد بقول عبد اهللا بن مسعود 

 قوم اختارهم اهللا لصحبة  وأقلها تكلفاً وأعمقها علماًأبر هذه األمة قلوباً: أصحاب حممد
نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هلم حقهم ومتسكوا ديهم فإم كانوا على اهلدى 

هم فوقنا يف كل علم وعقل : " يف رسالتهـ  رمحه اهللاـ ويقول الشافعي )٢("املستقيم
ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ورأيهم لنا خري من رأينا 

   .)٣("ألنفسنا
من هذا كله يتبني لك أن طريقة السلف هي األسلم واألعلم واألحكم، وأن 

  .)٤()طريقة اخللف شك وحرية وضاللة

�ً���j�W�����Wدو$�א� �

البشري يف تدبر آيات اهللا تعاىل أمر اهتم به القرآن الكرمي، وحث إن دور العقل 
صلى ـ ربنا سبحانه وتعاىل على استخدام العقل يف كثري من آيات كتابه، وأمر الرسول 

ري باالهتمام باملعرفة احلسية والعقلية، وحث عليها يف كثـ اهللا عليه وآله وصحبه وسلم 
  .من األحاديث النبوية الشريفة

 ذه الوسيلة يف  ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل  /اهتم الشيخولقد 
فهمه واستنباطه لألحكام الشرعية من األدلة، فكان حيث على استخدام العقل والوسائل 

                                 
مد بن قاسم ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف عبد الرمحن بن حم: ابن تيمية ، مجع وحتقيق فتاوىجمموع ) ١(

 .)١٥٨، ص٤ج (م١٩٩٥/ هـ١٤١٦الشريف ، املدينة املنورة ، اململكة العربية السعودية ، 
وطبقات األصفياء ، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ، دار الكتاب العريب ، بريوت الطبعة حلية األولياء ) ٢(

 .)٣٠٥ ، ص١ج(هـ ١٤٠٥الرابعة ، 
 .)١٥٨ ، ص٤ج( ، البن تيميةجمموع الفتاوى) ٣(
 ).١٤٤ـ١٤٢ص ( عبد الرمحن الوكيل، الصفات اإلهلية) ٤(
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ه ـا يف معرفة ربـان ليستفيد منهـا ربنا سبحانه وتعاىل لإلنسـاملعرفية اليت وهبه
  .ومعرفة شرعه

IIII�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á :يقول ربنا سبحانه: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉHHHH )ولنتدبر فيما ورد من آيات  )١

بل يدعو إىل " احلسية" من شأن املعرفة يف سورة عبس؛ ليتجلى لنا أن القرآن ال حيقر أبداً
استخدام حواس السمع والبصر واللمس والشم والذوق، وقد بلغ من حفاوة القرآن 

وم يعقلون، ـإن يف ذلك آليات لق: "هـن اآليات بقوله سبحانـ م ختم كثرياًبالعقل أنه
IIII�t�s�r�q�t�s�r�q�t�s�r�q�t�s�r�q :، ووصف الذين ال يعقلون بأم شر الدواب"أو لقوم يتفكرون

|�{�z�y�x�w�v�u|�{�z�y�x�w�v�u|�{�z�y�x�w�v�u|�{�z�y�x�w�v�uHHHH )يتبني ـ وغريها كثري ـمن هذه اآلية  )٢ 
   .)٣()نقل الصحيحلنا جبالء أن القرآن يقدر اإلدراك احلسي، واإلدراك العقلي، وحيترم ال

ب أن ال يستقل ـجيـ رمحه اهللا تعاىل ـ لكن هذا العقل يف نظر الشيخ 
ام وإال كان معرضا لالنزالق والتخبط، مث إنه ال ميكن أن يتعارض عقل صحيح ـباألحك

 ري، فال بد أن هناك شيئاًـصريح مع نقل صحيح صريح وإذا كان هناك تعارض ظاه
  .ما يف تلك املقدمة

IIII�S�R�Q�P�O�S�R�Q�P�O�S�R�Q�P�O�S�R�Q�P�O: ر قوله سبحانهـتدب: (  ـمحه اهللا تعاىلرـ يقول 

�c�b�a� �̀_� �̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�c�b�a� �̀_� �̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�c�b�a� �̀_� �̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�c�b�a� �̀_� �̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T

�u�t�s�r�q�p�o� n�m�l�k�j�i�h�g� f�e�d�u�t�s�r�q�p�o� n�m�l�k�j�i�h�g� f�e�d�u�t�s�r�q�p�o� n�m�l�k�j�i�h�g� f�e�d�u�t�s�r�q�p�o� n�m�l�k�j�i�h�g� f�e�d

w�vw�vw�vw�vHHHH )ليستمعوا ����ويقول سبحانه عن اجلن الذين صرفهم اهللا إىل الرسول ) ٤ 

                                 
 ).٣٦ آية :اإلسراءسورة () ١(

 ).٢٢ آبة :األنفالسورة () ٢(

 ).٢٨٥ص (، عبد الرمحن الوكيل البهائية) ٣(

 ).١٤٨ آية:األنعامسورة () ٤(
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IIII�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :القرآن

T�S�R�Q�P�OT�S�R�Q�P�OT�S�R�Q�P�OT�S�R�Q�P�OHHHH )م إىل اإل )١عن  صحيحاًميان مبا نقلوه نقالًويدعو 
  .����رسول اهللا 

غري أن القرآن يوجب أن جنعل وحي اهللا سبحانه هو الفيصل األكرب، واحلكم 
 :املطاع عند التنازع، وأن جنعله وحده هو املصدر الذي نستمد منه معارفنا الدينية

IIII�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç

å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ùå�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ùå�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ùå�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�ÙHHHH )٢(.  
إا دعوة احلق اليت تتفتح هلا القلوب وختشع، وتتطامن العقول وتذعن، دعوة 
توجب على السمع أن يسمع، وعلى البصر أن يبصر، وعلى العقل أن يتدبر، وعلى 
الفكر أن يتفكر؛ لتتعاون كل هذه القوى يف سبيل إمداد النفس بيقني املعرفة، وصدق 

  .احلقاإلميان بأن ما جاء به رسول اهللا هو 

IIII�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A :وقد حارب القرآن هذه الطائفة اليت تقول

V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HV�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HV�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HV�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HHHHH )ا ) ٣أل
   .)٤(!!)عطلت عقوهلا وحواسها فأبت أن تعقل، وأبت أن تشعر

فليسجد العقل خاشعا حني يأمر اهللا وليحذر من أن . .: (.ويقول يف موضع آخر
وليحذر أولئك الذين يظنون أم يعرفون كل شيء ميس جانب الوحي بنقد أو معارضة 

   .)٥()وأن العقل له اهليمنة على وحي اهللا

                                 
 ).٢٩ آية :األحقافسورة () ١(

 ).٥٩ آية :اءالنسسورة () ٢(

  ).٢٣ آية :الزخرفسورة () ٣(
 ).٢٨٦ـ٢٨٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالبهائية) ٤(

 ).٩ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،١١ عدد  ، مقالة نور من القرآن ،اهلدي النبوي جملة )٥(
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 عجز العقل البشري عن االستقالل بنفسه  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويبني الشيخ 
 تناقض الواقع واحلقيقة، فيجب واحلالة هذه إخضاعه للوحي ، وأنه قد حيكم أحكاماًدائماً

  .الثابت الصحيح
عليه الصالة ـ  على تفسري نيب اهللا اخلضر  معقباً ـ اهللا تعاىلهرمحـ يه يقول عل

ب ـر به العبد الصاحل سبـوذا التفسري الذي فس: ( ما فعله ألهل السفينة ـوالسالم
ما أحدثه يف السفينة تبني ملوسى مدى اخلطأ الذي وقع فيه باامه لرجل مؤمن تقي بأنه 

ت، وأيقن أن العبد الصاحل مل يقترف إمرا، وإمنا فعل جاء مبنكر، فتطامنت نفسه وسكن
 :، وهكذا يؤكد واقع اإلنسانية حىت وهي يف قمتها السامقة، صدق اهللا سبحانهخرياً
IIII�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�RHHHH )وهي حقيقة تصدم غرور  )١
املقابلة،  ذه الصدمة يف تدبر طريفالعقل البشري وإعجابه اآلمث بنفسه، وتبدو قيمة ه

ره ال يقابله خري فقط، وإمنا يقابله خري كثري، وهذا معناه أن العقل قد يظن الشر ـفالك
  .يف أمر هو يف حقيقته خري عظيم وفري، وأنه قد حيكم على الشيء بنقيضه

   .)٢(!!)أمل تر إىل موسى العظيم كيف حكم على اخلري العظيم بأنه شر كبري
كان يويل العقل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ن كل ما سبق إىل أن الشيخ خنلص م

ل العقول، واالعتماد على ـه، وينبذ دعاة تعطيـ، وحيث على استخدام خاصاًاهتماماً
ي إىل إمهال دور العقل يف فهم النصوص ـد أو الذوق أو غريها من وسائل تفضـالتقلي

  .كام اهللا تعاىل أو استنباط أحالشرعية أو االعتبار بآيات اهللا
،  جيب أن ال يذهب به بعيداً ـرمحه اهللا تعاىلـ ولكن هذا العقل يف نظر الشيخ 

؛ بل هو حمكوم عليه بالوحي، وهو ضعيف  حاكماًفهو وسيلة مهمة ولكنه ليس مصدراً
عند استقالله عن الوحي، وقوي حني ينصب الوحي أمامه، ويسترشد به فيما سيصدره 

  .من أحكام

                                 
 ).٢١٦ آية :سورة البقرة) (١(

 ).٦ص ( هـ١٣٨٤تاريخ  ،١عدد ، مقالة نور من القرآن ، اهلدي النبوي  جملة )٢(
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"H'دو$�א��W� �
 إن اللغة هي الوعاء الذي يعرب به عن املعاين، وحيمل األفكار، ولذا فإن دورها يف

  .فهم النصوص دور جوهري، وأساسي
 ألقوال أئمتها،  ا، ومستعرضاً مهتماً ـرمحه اهللا تعاىلـ وقد كان الشيخ 

وخاصة عند تفسريه يف مقالة نور من القرآن، وباألخص حني يكون هناك خالف يف فهم 
ود ـالف عند عدم وجـل يف ذلك اخلـاآلية، فإنه رمحه اهللا تعاىل جيعل اللغة هي الفيص

  .تضي صرف تلك األلفاظ عن ظواهرهاما يق
قال ابن فارس عن الكلمة إا أصل واحد يدل " دلوك: "يقول ـ رمحه اهللا ـ

: زالت، ويقال: دلكت الشمس: على زوال شيء عن شيء وال يكون إال برفق، يقال
  .غابت

والقول عندي دلوك الشمس زواهلا نصف : ويف لسان العرب عن األزهري
  .النهار؛ لتكون اآلية جامعة للصلوات اخلمس

ونقل عن ابن مسعود أنه كان يفسر دلوك الشمس بغروبه، أما ابن عمر وغريه، 
  .فنقل عنهم تفسري الدلوك بامليل إىل الزوال

ويف زوال  زوال شيء عن شيء، وال تعارض بني الرأيني، فأصل املعىن يدل على
  .)١(" الشمس وغروا يتحقق أصل املعىن

القرآن ا سوى  مل يوصف أحد من النبني يف" ياًجن: ( "ويقول ـ رمحه اهللا ـ
يقول . فهي عن أخوة يوسف، وهي شيء آخر غري اليت هنا" خلصوا جنياً"موسى أما 

أي مكان " به يف جنوة من األرضناجيته، ساررته، وأصله ختلو : الراغب عن أصل الكلمة
  ).مرتفع

 اهللا ال يقول نفكر فيها جيداً وأنت مؤمن أ" وقربناه"تدبر قول اهللا : (مث يقول
  ما ليس له معىن عنده؟؟: سوى احلق، أتراه سبحانه يقول 

فكر مث أحكم على شطط وزيغ احملرفني واملعطلني واملبطلني، هنا قرب وتقريب، 
فأين من هذا اهلدى املشرق باطل املؤولة !! ن كان فيه التقريب وقرب ومقَرب ومكا

  املظلم؟؟
                                 

 ).٤ص ( هـ١٣٨٤تاريخ  ،٥عدد ، مقالة نور من القرآن ، اهلدي النبوي  جملة )١(
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ية بني املناجي واملناجى تعطي القرب وطول النجوى وتؤكد الغري" جنياً"مث كلمة 
اجليم عني املناجي  كسربألن الصوفية تزعم أن املناجي أقول هذا : اهلامش ـ كتب يف

نوران وضيئان " جنياً: "وقوله" قربناه"أن قول اهللا ـ !!بفتح اجليم، واما واحد ال اثنان 
  .)١() متألقان يهديان إىل احلق من صفات اهللا وأمسائه

  .)٢(األمثلة على ذلك أكثر من أن حتصىو

��א.@�^��Jא���n�   Wدو$�#

 أي وسيلة تساعد يف فهم كتاب اهللا تعاىل  ـرمحه اهللا تعاىلـ مل يهمل الشيخ 
رز ـالدور األبان أعطى ـ، وإن ك ـ ليه وآله وصحبه وسلمصلى اهللا عـ وسنة نبيه 

  .للوسائل اليت قدمت
ولذلك جتده يربز دور وسائل أخرى مثل أسباب الرتول، والقواعد األصولية، 

  . ا يف الفهم تارة، ويف الترجيح تارة أخرىمستعيناً
 عن ����  حقيقة الذين سألوا رسول اهللا مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ ومن ذلك قوله 

 عن ذي ����يقص املفسرون أن املشركني هم الذين سألوا رسول اهللا : (ذي القرنني
القرنني غري أن الذي قد ينحرف ذا الرأي عن غايته هو أن آيات القصة كلها مدنية، 
وهذا يدعم بصورة ما رأي القائلني بأن السائلني كانوا من أهل املدينة وهم من أهل 

  .)٣()الكتاب
النكرة يف سياق النفي : ألصول فقد اهتم ببعض أحكامه كقوهلموكذلك علم ا

)٤(.تعم، وقوهلم األلفاظ ال تصرف عن ظواهرها إال بقرينة وغريها
  

                                 
، بتصرف )٩ إىل ص٦ص من ( هـ١٣٨٦تاريخ  ،١١عدد ، مقالة نور من القرآن ، اهلدي النبوي  جملة )١(

 .يسري
 ،١٠د  وعد،٥ ص ،هـ١٣٨٣ سنة ،٦ وما بعدها ، وعدد ٥ ص ،هـ١٣٨٣ سنة ،٥عدد  : يراجع مثالً) ٢(

 .وغريها) ١٢ص (هـ ١٣٨٣سنة 
 ).٢ص(هـ ١٣٨٤ تاريخ ،٣عدد ، مقالة نور من القرآن ، جملة اهلدي النبوي ) ٣(

 ).١٢ص (هـ ١٣٨٤ سنة ٢ ، وعدد ١٢هـ ص ١٣٨٣ سنة ٢يراجع جملة اهلدي النبوي عدد ) ٤(
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�אC	�6Bא����6 �

'(��  ���3S�(O)�����א��'/�:�@Gل��P,��Q)'��3���R�1و$دود

د  يعرض عقيدة السلف من خالل رد العقائ ـرمحه اهللا تعاىلـ فقد كان الشيخ 
املخالفة هلا وبيان سقوطها، وضعف أدلتها، وسأكتفي هنا بذكر مناذج قليلة من ذلك؛ 

  .ألين سوف أبني أكثره يف الباب الثالث من هذه الرسالة وهوباب الردود
����Wא��Dא�������א���T$�R�Uא�����:�@Gل�$دود��)'&�א� �!�"�Wא�D'ECא.ول �

 تشويه كثري من ـ التصوف منهم  وخاصة املوغلون يفـلقد استطاع املتصوفة 
العقائد اإلسالمية، وخاصة تلك املتعلقة بالتوحيد جبميع أقسامه، فقد أعطى أرباب 

م ـد ادعاء الربوبية هلـ من صفات اهللا تعاىل؛ بل ذهبوا إىل حالتصوف شيوخهم كثرياً
  . وإما تلميحاًإما تصرحياً

والشفاعة، بل يدة البعث،  عن تشويههم لكثري من العقائد األخرى كعقهذا فضالً
  .وحىت اجلنة والنار

 على هؤالء املتصوفة، وقرر من  ـرمحه اهللا تعاىلـ وقد كثرت ردود الشيخ 
  .ن عقيدة السلف رمحهم اهللا تعاىل مخالل ردوده عليهم كثرياً
PM'��oذ����o'�و�9ن���W� �

 ذلك  يف بذلك ضدها مستعمالًيكتفي بذكر عقائدهم الواهية مقرراً: األول
م يف مسألة ما ظاهرة السقوط ـة وذلك عندما تكون عقيدـمفهوم املخالفة املطلق

ان ضعفها ـوبينة االعوجاج؛ فإن جمرد نقلها موثقة من كتبهم وممارسام تكفي يف بي
  .وقوة ضدها

 ضعف وهشاشة يذكر عقائدهم مث يناقشها باألدلة والرباهني مبيناً: الثاين
 ما حييط الشيخ مبجمل أدلتهم ويرد على مجيع شبههم، مث يسلم اًمستندام فيها، وغالب

 أنه حىت على التسليم ا؛ فإن تلك العقيدة تظل  بصحة تلك األدلة مبيناًـ  جدالًـهلم 
  .خمالفة حىت لصريح العقل البشري ناهيك عن خمالفتها لصحيح وصريح الشرع
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�"(�#�&'(��:�@Gل�$د�b����a�4א��"�א����  �Wאr'�ل�وא�qIد�����

لقد امتألت كتب الصوفية بدعاة احللول واالحتاد، واملدافعني عن تلك القولة 
  .الكفرية الصرحية بالشبه والفهوم السقيمة للنصوص الشرعية

 من خالل رده على تلك الفرية العظيمة  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويقرر الشيخ 
على اهللا ما مل تفتره زندقة من قبل، لقد افترت الصوفية : (وحدانية اهللا تعاىل فيقول

فاحلق حمدود بكل حد، وصور : "فجعلته هو عني خلقه، اقرأوا هذا الكفر البن عريب
ط، وال حياط ا، وال يعلم حدود كل صورة منها إال على قدر ما حصل ـالعامل ال تنضب

" ل صورةلكل عامل من صورته، فلذلك جيهل حد احلق، فإنه ال يعلم حده إال بعلم حد ك
ه ال ميكن تعريف اهللا، ملاذا؟ ألن اهللا هو عني كل شيء فنحتاج يف تعريفه إىل ـ إن:يقول

ط، ـود إذ هو عينها، وصور العامل ال تنضبـاألخذ بتعريف كل صورة من صور الوج
لباب مث اقرأوا قول ابن عريب يف ا!... لك وال تتناهى، فتعريفه سبحانه ال يتناهى تبعا لذ

  ": فتوحات املكيةال" من ١٢٩
�IWن��----------Mא����s�----------'!�D----------Rא���I� �
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ترى هل ستظلون مصرين على أن الصوفية دعوة إىل األخالق املثالية، وأنتم 

كلمة مؤمنة، تعرفون أن اإلصرار على كلمة كفر واحدة متحو من سجل اإلنسان كل 
   .)٢()والصوفية مصرة على كلماا الكافرة

��)Bx���	1א��O*@�����(�����W� �

يدعي كثري من املتصوفة أم يتلقون األوامر من اهللا تعاىل مباشرة بال واسطة 
صلى اهللا عليه ـ ملك أو نيب، وهم ذا ينفون عقيدة من عقائد املسلمني وهي أن حممدا 

؛ بل ميحون عقيدة ���� النبيني، وقد انقطع الوحي مبوته هو خامتـ وآله وصحبه وسلم 
                                 

 . عن الشيخ نقالً) ٢٦٩، ص١٤ ج (، البن عريب الفتوحات املكية:انظر) ١(
 ).٢١٩ـ٢١٨ص ( ، عبد الرمحن الوكيل هي الصوفيةهذه) ٢(
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 يتلقون ـ كما يزعمون ـأخرى هي أفضلية األنبياء على مجيع اخللق، فإذا كان األولياء 
  !!من اهللا تعاىل مباشرة فماذا بقي لألنبياء؟

وها هو . .: (. عليهم يف هذا املضمارراداًـ رمحه اهللا تعاىل ـ يقول الشيخ 
ا عن ـت، وأخذنا علمنـ عن مياًـأخذمت علمكم ميت: "ول ألهل الشريعةالبسطامي يق

: ، وقال ابن عريب)٢(" وقف األنبياء بساحلهخضنا حبراً: " ويقول)١("احلي الذي ال ميوت،
 يأخذون خلفا عن سلف إىل يوم القيامة؛ فيبعد ـ يعين أهل الشريعة ـعلماء الرسوم "

اه يف صدورهم من لدنه رمحة منه، وعناية ـلقالنسب، واألولياء يأخذون عن اهللا، أ
ة إمنا يأخذوا عن أناس ـاع الشريعة اإلسالميـ يعين أن أتب)٣("سبقت هلم عند رم

ع اهللا، يأخذون عنه من غري ـوت، أما الصوفية فلهم الصالت املباشرة مـطواهم امل
اعهم الكفر وذا كفروا بشريعة حممد، ومهدوا ألتب! واسطة ملك أو نيب أو رسول

   .)٤()����بشريعة حممد 

   Wو#���*�����3)������	���8(��

عند املسلمني بشر اصطفاه ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ  إن حممداً
، فهو من ناحية البشرية مثل  ونذيراًاهللا تعاىل من خلقه وأرسله إىل كافة الناس بشرياً

  .ت املالزمة للبشرالبشر يأكل ويشرب وجيوع وميرض إىل غريها من الصفا

  .أما من ناحية الفضل فهو سيد ولد آدم وهو أفضلهم وأخشاهم هللا وأتقاهم له

  . عند الصوفية شيء آخر���� ولكن حممداً

                                 
 ).٢٤٦ص (  عن الشيخنقالً، الكواكب الدرية للمناوي )١(

 .السابق) ٢(
 .السابق) ٣(
 ).١٧٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٤(
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: يعرفها الصوفية بقوهلم: احلقيقة احملمدية: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
فمحمد " )١(األعظم هي الذات مع التعني األول، وهلا األمساء احلسىن وهي اسم اهللا"

  !! وإمنا هو الذات اإلهلية يف أمسى مراتبها، وال رسوالًالصوفية ليس بشراً

حقيقة احلقائق هي املرتبة اإلنسانية الكمالية اإلهلية اجلامعة : " ويقول الدمرداشي
لسائر املراتب كلها، وهي املسماة حبضرة اجلمع، وبأحدية جلمع، وا تتم الدائرة وهي 

  .)٢( ..."ة تعينت يف غيب الذات، وهي احلقيقة احملمديةأول مرتب

 ذاتا ـ سبحانه ـوذا يتجلى لك أن الصوفية تعتقد يف حممد أنه هو اهللا 
وصفة، وأنه هو األول واآلخر والظاهر والباطن، وأنه هو الوجود املطلق والوجود املقيد، 

يف واحدة منها جبماد، ويف أنه كان وال شيء قبله، أو معه مث تعني يف صور مادية مسي 
أخرى حبيوان، وهكذا حىت اندرج حتت امسه كل مسمى وصدقت ماهيته على كل 

   .)٣()ماهية

ويذهب الصوفية إىل أبعد من ذلك؛ فيزعمون أن النور احملمدي لو وضع على 
العرش لذاب بل إن أصل كل املوجودات هو النور احملمدي، وبذلك ينفون حقيقة أن 

أصله من نسل آدم، وآدم أصله من طني ـ اهللا عليه وآله وصحبه وسلم صلى ـ  حممداً
  .ا وصف ذلك يف غري ما آية، وحديثكم

ذا يدين الصوفية : كل شيء من نور حممد: ( ـ رمحه اهللا تعاىل ـيقول الشيخ
اعلم أن أنوار املكونات : "وفيه يتغزلون، ولقد عرب الدباغ عن هذه األسطورة إذ يقول

ش وفرش ومساوات وأرضني وجنات وحجب، وما فوقها، وما حتتها إذا كلها من عر
وع نوره لو وضع على العرش ـ من نور النيب، وأن جمممجعت كلها، وجدت بعضاً

                                 
الطبعة األوىل ، إبراهيم األبياري ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، : ، علي بن حممد اجلرجاين ن ت التعريفات) ١(

 .)١٢٢: ص (هـ ،١٤٠٥
 .)١٠٧ص (،  عن الشيخ نقالً،جامع األصول للكمشخانلي )٢(
 ).١٢٢ـ١٢١ص ( ، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٣(
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ذاب ولو وضع على احلجب السبعني اليت فوق العرش لتهافتت، ولو مجعت ـل
  .)١()"املخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت

ملا خلق النور احملمدي مجع يف هذا النور احملمدي مجيع أرواح : "ويقول التيجاين
 قبل التفصيل يف الوجود العيين وذلك يف مرتبة العقل  أحدياً مجعاًاألنبياء واألولياء مجيعاً

  .)٢("األول
  :خياطب رسول اهللا" املستجرية"ه ويقول احللواين يف قصيدت
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  .)٤( IIIIl�k�j�i�h�g�f�el�k�j�i�h�g�f�el�k�j�i�h�g�f�el�k�j�i�h�g�f�eHHHH :واهللا تعاىل يقول

والرسول نفسه صلى اهللا عليه !  إنسان، وإال فليأتوا له بصفة أخرى����وحممد 
ارج من نار، وخلق آدم ـق اجلان من مـة من نور وخلـخلقت املالئك: "وسلم يقول

  .)٥("مما وصف لكم
نه؛ فلم يذكر عن نفسه أنه خلق  عن النور، وعن من خلق م����حتدث الرسول 

من نور كما ذكر عن املالئكة، وحتدث عن آدم األب األول للبشرية وعن خلقه، وأنه 
                                 

" ووضع عليها ذلك النور العظيم" : مع تبديل يف عبارة )٤٤١ـ٤٤٠ص( ، للدباغهو بنصه يف اإلبريز) ١(
 . على اجلار وارورحيث قدم الشيخ اسم اإلشارة

 .١) جـ،١٤ص (،  عن الشيخ نقالً، لعمر بن سعيد الفويت،الرماح )٢(
  .) وما بعدها١٤ص (،  عن الشيخ نقالً،رسالة ألمحد عبد املنعم احللواين )٣(

 ).١٢ آية :املؤمنونسورة ()  ٤(

 .)٢٢٦ ، ص٨ج( ٧٦٨٧ حديث رقم ، باب يف أحاديث متفرقة، كتاب الزهد والرقائق،صحيح مسلم) ٥(
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 ابن آدم فلمن تنتسب ����خلق مما ذكر اهللا يف القرآن، يعين من طني الزب، وحممد 
   .)١(!!)احلقيقة احملمدية الصوفية

 من عقائد السلف  كثرياًـ رمحه اهللا تعاىلـ وغري هذا كثري فقد قرر الشيخ 
العقيدة يف : الصاحل من خالل ردوده على الصوفية، ومن ذلك غري ما ذكرت

 )٣(والعقيدة يف أن الشريعة ظاهر كله ورد فرية القول بالشريعة واحلقيقة)٢(القرآن
  .وغريها كثري)٤(وعقيدم يف وسيلة املعرفة أا الذوق ال العقل وال الشرع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ).١٣٥ـ١٣٤ص ( ، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ١(

 ).١٣٧ـ١٣٦ص ( املرجع السابق) ٢(

 ).١٣ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،١٠عدد ، مقالة نور من القرآن ، اهلدي النبوي جملة ) ٣(

 ).٦٦ص ( ، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٤(
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 بتقرير العقيدة عند بيانه لعقائد املبتدعة ورده ـ كما أسلفت ـلقد اهتم الشيخ 
عليهم وسوف أبني هنا بعض اجلوانب العقدية املهمة اليت قرر فيها الشيخ عقيدة السلف 

  .من خالل رده على فرقة البهائية

��������א���م�א`@�א�W  

مل يتورع البهائيون عن إنكار ما علم من الدين بالضرورة كيوم القيامة وما فيه 
اهني من تفاصيل ذكرت يف الكتاب والسنة؛ بل اعتربوها خمالفة للنواميس الطبيعية والرب

  .العلمية القطعية حسب زعمهم
 أنه يؤمن بالغيب، من صفات املؤمن احلق: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 

، وفصل ما سيحدث  جلياًه تفصيالًـذي فصل اهللا وصفـومن الغيب يوم القيامة ال
 ال يأذن لريبة ما يف أن تلم بقدسه املشرق  هادياً شافياًه، وما سيكون بعده تفصيالًـفي

املراد من األمور : "الطهور، فماذا تقول البهائية عن يوم القيامة وأمور اآلخرة؟ تقول
كتومة منذ تأسيس العامل هو رموز احلشر والنشر، ودقائق القيامة والبعث وغريها من امل

 معانيه ومفاهيمه غامضة مستورة ـ ومل تزل ـاآليات النازلة يف الكتب مما كانت 
   .)١("مغلقة

وحتكم البهائية باجلهل وبالكفر على كل من يستمد من القرآن إميانه بأمور 
 ا إميان خامت املرسلنياآلخرة، وعلى من يؤمن.  

: بنقد الفالسفة املاديني يف جحودهم بأمور اآلخرة فيقول" أبو الرذائل"ويتراءى 
إم وجدوها مباينة متام املباينة مع مبادئهم العلمية، ومناقضة متام املناقضة مع أصوهلم "

  ."املؤيدة بالرباهني القطعية؛ فلم يشكوا يف أا كلها أوهام وخياالت

                                 
  .) ٩٥ص  ( عن الشيخ نقالً،"يائ"، اية، للجرفادقاين كتاب احلجج) ١(
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كد أن أصول الفلسفة املادية أصول ثابتة مؤيدة بالرباهني اليت ال تنقض، إنه يؤ
ومن أجل هذه األصول اليت يزعم أبو الرذائل أا قطعية البارهني جيب الكفر بأصول 

  .القرآن؛ ألا خمالفة ألصول الفلسفة املادية
مم أمر والقيامة باملعىن الذي تعتقده وتنتظره األ: "ـ أي أبو الرذائل ـويقول 

  .)١("غري معقول؛ إذ هو خمالف للنواميس الطبيعية
 بالنواميس الطبيعية، وهو الذي عاش يعبد ترى هل أحاط أبو الرذائل علماً

   .)٢()اخلرافة ويؤله األساطري

"M�GCא���������Wא� �

ا؛ يكتفي الشيخ بسقوط عقيدة هؤالء يف املالئكة عن الرد عليهم بالتفصيل فيه
  . حتتاج إىل ردفهي أوهى من أن

: أما املالئكة: ( عقيدة هؤالء يف املالئكة ناقالً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
 IIIIvvvv wwww: فهم أئمة املهدي، وأئمة الضالل، أما مالئكة النار املذكورون يف قوله تعاىل

xxxx yyyyHHHH )واتبعوا أخاه " حسني علي" الذين كفروا مبريزا فهم التسعة عشر رجالً )٣
ال من أصحاب ـو هذه الرجـراد مبالئكة النار هـامل: "أبو الرذائليقول " حيىي"

   .)٥(")حسني علي"والدجال هو حيىي أخو الدجال مريزا )٤("الدجال 
 من العقائد األخرى يف باب الردود،  كثرياً ـرمحه اهللا تعاىلـ وقد قرر الشيخ 

عاىل، واكتفيت هنا  من ذلك يف الباب اخلاص بالردود إن شاء اهللا توسوف أبني كثرياً
  .بذكر منهجه يف تقرير بعض أبواب العقيدة من خالل ردوده على الفرق املخالفة

                                 
 .) ١٦٨، ٣٠ص( ، نقالً عن الشيخ"ائي"، البهية، للجرفادقاين احلجج) ١(
 ).٢٥٣ـ٢٥٢ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالبهائية) ٢(

 ).٣٠ آية :املدثرسورة () ٣(

 . عن الشيخ  نقالً،١٥٦/ ٧ ،)البهاء(، ملريزا حسني علي إشراقات) ٤(
 ).٢٥٧ص (عبد الرمحن الوكيل ، البهائية) ٥(
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 بأقوال ـ  كما بينت سابقاًـ كان مهتما  ـرمحه اهللا تعاىلـ ذلك أن الشيخ 
 كثري االستدالل بفهمهم، فكان من نتائج ذلك أنه أهل العلم من السلف الصاحل، وكان

  .هودهم يف تقرير العقيدة الصافيةأبرز ج
 من العلماء املشهود هلم باخلري؛ بل  أحداً ـرمحه اهللا تعاىلـ ومل يهمل الشيخ 

  . يف ميدانه، وعلمه الذي برز فيهتراه ينوع ذكرهم كل
  :  بإبراز جهده ما يليومن أهم العلماء الذين اهتم الشيخ رمحه اهللا تعاىل

b����aم�א#:���(�"�$;�3אGJ?א����W   

ومن ذا الذي يؤلف يف علم من علوم الشريعة أو الفلسفة أو يرد على أهل 
األهواء والبدع دون أن يستشهد بكالم شيخ اإلسالم، إن من يفعل ذلك جيعل علمه 

  . من الطعم السين الرفيعخالياً
 فريدة من نوعها،  ـرمحه اهللا تعاىلـ ابن تيمية الم ـإن حتقيقات شيخ اإلس

ورعه وجهاده ه ألدلة املسائل وسعة علمه وـوقل من أهل العلم من يدانيه يف استقصائ
  .يف سبيل اهللا تعاىل

 عبد الرمحن الوكيل يربز جهوده يف أبواب العقيدة / ولذا فال غرو أن جند الشيخ
ن حتقيقاته رمحه اهللا تعاىل؛ فبينهما قواسم ويكثر من االستشهاد بكالمه، واالستفادة م

  .مشتركة كثرية
: هـل، وسعة علمـخ اإلسالم يف النقـ أمانة شي مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 

 واحد منهم ؤصد املئات منهم للنيل منه مل جيروابن تيمية على وفرة خصومه، وتر. .(.
مية وهي كتب احلديث والتفسري ك يف أمانته العلمية، وها هي كتب ابن تيعلى التشكي

خ والللغة واألدب؛ ـالم والفلسفة واملنطق والتاريـول والتصوف والكـوالفقه واألص
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فراجعوا ما نقله ابن تيمية يف كتبه عن كتب هذه الفنون، ومثت تتجلى لكم قيمة هذه 
ل فن من األمانة العظيمة اليت كان ميتاز ا اإلمام اجلليل، وخربته الواسعة الدقيقة بك

  .فنون الثقافات يف عصره
ه ـومما يوضح القيمة اجلليلة هلذه األمانة، ومشول هذه اخلربة الواسعة أن نذكر أن

إن النقول اليت توجد : وال أكون مغاليا إذا قلت!! مل تكن هناك مطبعة وال كتب مطبوعة
د نشر ا عنـع اليت يرجع إليهـ من املراجل مرجعاًـيف كتب ابن تيمية جيب أن جتع

  .املخطوطات اليت نقل عنها ابن تيمية لتحقيقها وتصويبها
رقة، وخربته ه املشـب، وفهمه الدقيق، وبصريتـاقة، وفكره الثـفقلم ابن تيمي

الواسعة، ومشول ثقافته وأمانته العظيمة املشهود ا له، كل هذا جيعلنا نثق الثقة املطلقة يف 
ا حىت فيما ينقل عن فالسفة اإلغريق دقة النصوص اليت توجد يف كتبه ويف صحته

   .)١()لك بالثقافة العربية واإلسالميةافما ب!! كأرسطو وإفالطون
، وأما استشهاده بكالمه فهو مسطر يف  ـرمحه اهللا تعاىلـ هذا عن ثنائه عليه 

   .)٢(ثنايا كتبه ومقاالته رمحه اهللا تعاىل

b����a�3א;$�Oא#:�א����W� �  

 بإبراز جهودهم، وأكثر  ـرمحه اهللا تعاىلـ ن اهتم الشيخ وهو من العلماء الذي
من االستشهاد ببحوثهم وحتقيقام، وكأنه يف ذلك جيعله بعد شيخه ابن تيمية، فيكاد 

 عبد الرمحن الوكيل وحده؛ بل حىت يف كتب / ، ليس عند الشيخيكون ذكرمها متالزماً
ينقل عن تلميذه ابن القيم، وإن  ما أهل العلم؛ فإن من ينقل عن شيخ اإلسالم كثرياً

  .)٣(. وال عجب يف ذلك فالشبل من األسد،منهجهما يكاد يكون متطابقاً

                                 
 ).٧٨ـ٧٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(

، عبد الرمحن  وهذه هي الصوفية،)١١٦، ٢٢ ،١١ص ( ، عبد الرمحن الوكيل،الصفات اإلهلية : ينظر مثالً) ٢(
 . وغريها)١٧٦ ،١٧٤ص ( الوكيل،

 ).١٨٥ ،١٦٣ ص(، عبد الرمحن الوكيل هذه هي الصوفية : انظر مثالً) ٣(
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، فأثىن على اإلمام  كما قدمت جهود علماء السلف عموماً:وقد أبرز الشيخ
 ونقل عن )١(وأبرز جهده يف وحدة مجاعة املسلمني ـرضي اهللا تعاىل  ـاحلسن السبط 

منهم واتباعه لنهج رمحهم اهللا تعاىل وبني علم كل واحد  )٣(قريزيوامل )٢(اإلمام مالك
  .السلف الصاحل

                                 
 ).٤٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالبهائية: انظر) ١(

 ).٢٣ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية: انظر) ٢(

ادر ـ أمحد بن علي بن عبد القنـ تقي الدي/لشيخا :واملقريزي هو ) ١٢ـ١١ص ( املرجع السابق: انظر) ٣(
رع، عمدة املؤرخني، وعني احملدثني، بن إبراهيم بن حممد بن متيم بن عبد الصمد، الشيخ اإلمام الباابن حممد ا

  .تقي الدين املقريزي، البعلبكي األصل، املصري املولد والدار والوفاة
 هـ، وبرع يف خمتلف العلـوم وخاصة التاريخ والسري، وألـف مؤلفات مفيدة ، تويف سنة٧٦٦ولدسنة 

بن عبد اهللا الظاهري احلنفي، يوسف بن تغري بردي : املؤلف  املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف.هـ٨٤٥
 /دكتور: تقدمي  حممد حممد أمني/دكتور: حققه ووضع حواشيه )هـ٨٧٤: املتوىف(أبو احملاسن، مجال الدين 
  .اهليئة املصرية العامة للكتاب: الناشر سعيد عبد الفتاح عاشور
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  ٢٦٤ 

�אC	�6Bא.ول �

��H����4�*4ً�ً"��/�א�GEAوא�  

  )١( ًא�*��W"H����4א�D'ECא.ول

  ". وحد"التوحيد لغة مصدر من باب التفعيل من مادة 
ووحداً ووحدةً فالفعل وحد كعِلم وكَرم يِحد فيهما وحادةً ووحودةً ووحوداً 

  .بِقي مفْرداً كتوحد: وِحدةً
 فهي موحد أوحدت الشاة وضعت واحداً: ، ويقالوأوحدت املرأة ولدت واحداً

 يف زمانه، والشيء أفرده،  جعله واحداً ال نظري له، واهللا فالناً فريداًوبابنها ولدته وحيداً
   .تركوه وحده: أوحد الناس فالناً: ويقال

حِحيداًوووت هِة: درشإىل الع طَِّردواِحداً وي لَهعد حمركتِني . جوأح دورجلٌ وح
دحوتوم ووحيد ِح: ووِحدوهي و فَِردنةٌم٢(د(.  

  . واحداًصارت شيئاً: انفرد، والشيئان أو األشياء: واحتد
  .تفرد به: ، وبرأيهبقي مفرداً: وتوحد فالن

  . )٣( انفرد: واستوحد
 لواحد يف د ويقع على الذكر واألنثى، ويكون مرادفاًـأصله وح: واألحد
  :موضعني مساعاً

                                 
جممع :  حتقيق، دار الدعوة،ارحممد النج، قادرحامد عبد ال،  أمحد الزيات،إبراهيم مصطفى، املعجم الوسيط) ١(

 القاموس احمليط  .)٢٦٦ ، ص٩ج(تاج العروس من جواهر القاموس ). ١٠١٦ ، ص٢ج(، اللغة العربية
 .)٤١٤ ، ص١ج(

 .)٤١٤ ، ص١ج (، للفريوزآباديالقاموس احمليط) ٢(
  .)١٠١٦ ، ص٢ج(املعجم الوسيط ) ٣(
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  ٢٦٥ 

وصف اسم الباري تعاىل فيقال هو الواحد وهو األحد الختصاصه : أحدمها
باألحدية فال يشاركه فيها غريه، وهلذا ال ينعت به غري اهللا تعاىل؛ فال يقال رجل أحد، 

  .وال درهم أحد وحنو ذلك
أحد وعشرون، وواحد : فيقالأمساء العدد للغلبة وكثرة االستعمال؛ : لثاينا
  .)١(وعشرون

  : ما أنت من األحد، أي من الناس، وأنشد: )٢(وقال الكسائي
  .)٣(و من األحديس يطلبين يف أمر غانية إال كعمرو وما عمر ول

، "دوح"ومما سبق يتضح أن كلمة التوحيد يف اللغة العربية مشتقة من لفظة 
  :وفروع هذه الكلمة تدور يف األساس على معنيني

  . االنفراد–  أ 
  .  انقطاع املثل والنظري-ب 

الوحد املنفرد رجل وحد وثور وحد وتفسري الرجل : ()٤(يقول اخلليل بن أمحد
ل شيء على ـيُء فهو يِحد ِحدةً وكـووحد الش... الوِحد الذي ال يعرف له أصل

م ـذلك عل: يقال.  من آخرحدٍة بائنِتهما وهم على ِحدِته ومها على ِحدى ِحد
والرجلُ الوحيد ذو الوحدة وهو املنفرد ال أنيس معه وقد وحد يوحد وحادةً ووحدةً 

  .)٥()ووحداً
                                 

 .)١٠١٦، ص٢ج(املعجم الوسيط ) ١(
مقرئ، جمود، ) أبو احلسن( علي بن محزة بن عبد اهللا االسدي، الكويف، املعروف بالكسائي :هو : الكسائي )٢(

  .)٨٤ ، ص٧ج( معجم املؤلفني .هـ١٨٠ تويف سنة .لغوي، حنوي، شاعر
 .) ٢٧٤ ، ص٩ج (، الزبيديتاج العروس من جواهر القاموس) ٣(
 عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري اإلمام فقيه اللغة العربية ، ومنشئ علم العروض ، أبو: هو ) ٤(

أحد األعالم ، وكان رأساً يف لسان العرب، ديناً ورعاً قانعاً متواضعاً كبري الشأن ، يقال إنه دعا اهللا أن يرزقه 
علماً ال يسبق إليه ففتح له بالعروض ، وله كتاب العني يف اللغة ، ولد سنة مائة، ومات سنة مخس وسبعني 

 ، بريوت ، ، كشف الظنون حلاجي خليفة٤٣٠ـ ٧/٤٢٩سري أعالم النبالء للذهيب : انظر. ومائة
 .)١٤٤١، ص٢ج(هـ ١٤٠٢

إبراهيم السامرائي .مهدي املخزومي ود.د : ت أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب العني ) ٥(
 ".حبذف يسري) "٢٨٠ ، ص٣ج(دار ومكتبة اهلالل : الناشر 
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  ٢٦٦ 

: واو واحلاء والدالـال: (ول ابن فارسـراد وعدم املثيل يقـويف معىن االنف
من ذلك الوحدة وهو واحد قبيلته، إذا مل يكن فيهم . رادـلُّ على االنفأصلٌ واحد يد

  :مثلُه قال

��א�---------|������---------����---------��وא4---------���א� �
� �

� �����-------�c���3-------א.�-------�م�������-------EF١E� �
� �

وفالن ال واحد . وفالن واحد دهره، أي ال نظري له: (ويف الصحاح للجوهري
انه، واجلمع أحدان، مثل أسود وفالن أوحد أهل زم. جعله واحد زمانه: وأوحده اهللا. له

  :الشاعرقال . وسودان، وأصله وحدان

��----���R��----	����s)�----وא����9�----	!� �
� �

� ���D-------'MCא�d�H��*�-------C�4א�-------�3א_#� �
� �

لست يف هذا : ويقال. يعىن كالبه الىت ال مثلها كالب، أي هي واحدة الكالب
  .)٢()االمر بأوحد، وال يقال لألنثى وحداء

د ابن اَألعرايب ـل عدد احلساب وقد ثُني أَنشالواحد أَو: (ويف لسان العرب
فلما التقَينا واِحديِن علَوته ِبذي الكَف ِإين للكُماِة ضروب ومجع بالواو والنون قال 

  .)٣()الكميت فَقَد رجعوا كَحي واحِدينا
  
  
  

                                 
السالم هارون، دار اجليل ، بريوت، الطبعة : أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكرياء ، ت قاييس اللغة معجم م) ١(

أليب الفـرج األصفهاين، األغاين :  انظر :ت قيل لبشار بن برد ـوالبي) ٩٠، ص٦ج(هـ، ١٤٢٠الثانية، 
 .) ١٧٢ ، ص٣ج(مسري جابر، دار الفكر ، بريوت، الطبعة الثانية : ت 

 .)١١٠، ص٣ج(ح للجوهري الصحا) ٢(
) ٤٤٦، ص٣ج( الطبعة األوىل، بريوت،  دار صادر، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصريبلسان العر) ٣(

 .ومل أجد الشطر اآلخر للبيت الذي استدل به على مجع الواحد بالواو والنون



��א���������د�א�����������������Wא�	���א�����W� �

 

 

  ٢٦٧ 

�א�*������4א�WZGEAIא�D'ECא����� �
  دقيقاًحتديد ماهية التوحيد وتعريفه تعريفاًيف " اإلسالمية"لقد اختلفت الفرق 

  .ا كان منشأ ذلك من اللغة نفسهامبعىن احلد، ورمب
فعلماء اللغة وإن كانوا متفقني على أصل االشتقاق لكلمة التوحيد، فإم 

 زائد للواحد الذي هو أصل اشتقاق خمتلفون يف إطالقاا، وزاد بعض متأخريهم وصفاً
زأ وال يثىن ـهو الذي ال يتج: دـال يف تعريف الواحـلة حني قالتوحيد، فزاد الطني ب

  .)١(وال يقبل االنقسام وال نظري له وال مثل
ويؤيد القول بأن الواحد منقسم عند أهل اللغة ما ذكره اجلوهري حني : قلت

  .)٢(اِمليحاد ِمن الواِحِد كاِملعشاِر من العشرِة: قال
اِمليحاد ِمن : وزلَّت قَدم اجلوهري فقالَ: (ل فقا)٣(باديآلكن رد عليه الفريوز

 شارأنَّ اِملع وإنْ أراد واهدفما أقَلَّ ج ِتقاقاِالش رِة ِألنه إنْ أرادششاِر من العالواِحِد كاِملع
د من العشرِة ـطٌ َألنَّ اِملعشار والعشر واِحـعشرةٌ عشرةٌ كما أنَّ اِمليحاد فَرد فَرد فَغلَ

  .)٤( )وال يقالُ يف اِمليحاِد واِحد ِمن الواِحد
بادي أن عامة أهل اللغة يطلقون امليحاد على أنه جزء آلكن يرد على الفريوز

  .)٥(ون بكاف التشبيه والتسوية بينهماكاملعشار هكذا يعرب

                                 
د  حممو،طاهر أمحد الزاوى: ت ،ي  أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزراألثرو  احلديثالنهاية يف غريب) ١(

، ٣ج (ربـولسان الع) ٣٤٥، ص٥ج( م١٩٧٩/هـ١٣٩٩بريوت، ، ةـاملكتبة العلمي: حممد الطناحي
 .)٤٤٦ ص

 .)١١٠ ، ص٣ج(الصحاح للجوهري ) ٢(
حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن إدريس بن فضل اهللا : آبادي هو  الفريوز )٣(

 : انظر . تويف بزبيد يف شوال سنة سبع عشرة ومثامنائة ولد يف سنة تسع وعشرين  الفريوزاباديالشريازي
 ) .١٤٦، ص ٧ج(األعالم ، للزركلي 

 .)٤١٤ ، ص١ج (، للفريوزآباديالقاموس احمليط) ٤(
، لغةب الـوذي) ٨٧ ، ص٢ج ( ، البن سيده املرسيمـم واحمليط األعظـاحملك:  املثال راجع على سبيل) ٥(

حممد عوض مرعب، دار إحياء التراث ، بريوت، الطبعة األوىل ، : أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، ت
واِمليحاد كاِملعشاِر ، وهو جزٌء واحد كما أن : ( وضح فيه األزهري العبارة حيث قالوأ) ١٢٥، ص٥ج(

 رشع ارشوكذا ابن منظور يف لسان ) ٢٨٢ ، ص٣ج ( وبنفس العبارة عرب اخلليل يف كتاب العني )اِملع
  .)٤٤٦ ، ص٣ج(العرب 
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  ٢٦٨ 

م تأثر ورمبا كان سبب ذكر بعض أهل اللغة تعريف الواحد بأنه ال يقبل االنقسا
  .)١(م؛ فأدخل يف اللغة ما ليس منهابعضهم بعلم الكال

وهلذا السبب ال جتد هذا التعريف يف كتب تفسري القرآن الكرمي أو شروح السنة 
د، النبوية الشريفة؛ ومل أجد له ذكرا عند علماء اللغة املتقدمني كاخلليل بن أمح

  .)٢(واألزهري، وابن دريد، وغريهم
روف ـام كما هو معـلتعريف بأن الواحد يقبل االنقسوقد يعترض على هذا ا

  .مما يدل على بطالن هذا املعىن
 لكن الصحيح أن االنقسام يف عرفهم ليس معناه االنقسام املعروف مبعىن التفرقة 

  .إىل أبعاض
ك ـر الواحد بعدم التجزي يريد بذلـ ممن يفسلكن كثرياً: (يقول شيخ اإلسالم

رفه الناس من معىن التجزي وهو انفصال جزء عن اآلخر كما يعنون بلفظ املنقسم ما يع
انفصال قسم من قسم وليس هذا فقط هو املعىن الذي يريده نفاة اجلسم بقوهلم ليس 

ون فيه وجود االنفصال وال إمكان ـإن هذا املعىن ال يشترطـم وال متجزئ فـمبنقس
  .)٣(.)..وجوده

ك اخلالفات الكالمية الفلسفية سوف أبني هنا تعريف  عن الغوص يف تلوبعيداً
التوحيد عند أهل السنة واألشاعرة باعتبارمها أهم فرقتني موجودتني يف عهد الشيخ ألن 

  .الدراسة خاصة وليست عامة

                                 
 ، دار املعرفة  ،حسنني حممد خملوف: ت : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس،الفتاوى الكربى) ١(

د ـة والقرامطة والباطنية ، أمحـبغية املرتاد يف الرد على املتفلسفو )٥٤٨، ص٦ج(  الطبعة األوىل ،بريوت
احلكم الطبعة األوىل ،  مكتبة العلوم و ،موسى سليمان الدويش. د: تبن عبد احلليم بن تيمية احلراين ا

 .)٨٩، ص٢ج(هـ ١٤١٥
  .)١٢٥ ، ص٥ج (، لألزهريذيب اللغة: راجع ) ٢(
الرمحن حممـد عبد : يف تأسيس بدعهم الكالمية، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين، تبيان تلبيس اجلهمية ) ٣(

 .)٤٧١، ص١ج (هـ١٣٩٢ابن قاسم ، مطبعة احلكومة، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 



��א���������د�א�����������������Wא�	���א�����W� �

 

 

  ٢٦٩ 

Iًو%�W��(��.١( א�*����4)��1א(W  

  .يعرف األشاعرة التوحيد بأنه اعتقاد أن اهللا واحد يف ذاته وصفاته وأفعاله
اً وال مبعضاً وليس اثنني ـه أنه ليس مركبـويقصدون بقوهلم إنه واحد يف ذات

  .واحد يف أفعاله، واحد يف صفاته، واحد يف أمسائه، وال ثالثة، وهو واحد يف ذاته
ومبعىن آخر نفي التثنية والتعدد يف الذات، ونفي التبعيض والتركيب والتجزئة، 

   . واملنفصلةورمبا عربوا عنه بنفي الكمية املتصلة
إن اهللا واحد يف ذاته ال قسيم له، واحد يف صفاته : ويوضحون ذلك املعىن بقوهلم

  .)٢(ه له، واحد يف أفعاله ال شريك لهال شبي
خالق إال اهللا، ويفسرون األلوهية بأا القدرة على  وال إله عندهم معناها ال

   .االختراع
  .)٣( القادر على االختراعه اخلالق أووبسبب ذلك تراهم يفسرون اإلله بأن

: الباري سبحانه وتعاىل واحد، والواحد يف اصطالح األصوليني: (يقول اجلويين
والرب سبحانه وتعاىل موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض ...  الشيء الذي ال ينقسم

  .)٤()واالنقسام
اته د يف ذاته ال قسيم له، وواحد يف صفـالباري تعاىل واح: (ويقول الشهرستاين

  .)٥()ال شبيه له، وواحد يف أفعاله ال شريك له
                                 

 ).٧١ص(تقدم تعريفهم ) ١(

، )٥٥٠ص(م ١٩٨٦دانيال مجارية، دار املشرق، بريوت، : ، تجمرد مقاالت األشعري البن فورك: انظر ) ٢(
 ديث ، أليب بكر أمحد بن احلسني واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلواالعتقاد

 واإلرشاد )٥٥ص ( هـ١٤٢٠أمحد أبو العينني ، دار الفضيلة ، الرياض ، الطبعة األوىل ، :  تلبيهقيا
 ).٥٢ص (حممد يوسف موسى ، علي عبد املنعم عبد احلميد ، مكتبة اخلافجي ، مصر ، . د: ، ت للجويين 

هـ ، ١٣٤٦ ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل، لبغداديقاهر ا، أليب منصور عبد الأصول الدين : انظر ) ٣(
حممد سيد كيالين ، دار املعرفة ، : ، حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين ، ت امللل والنحل و  )١٢٣ص (

 ).٤٧ص (، وجمرد مقاالت األشعري البن فورك  ) ٧٩، ص١ ج (هـ١٤٠٤بريوت ، 

 ).٥٢ص ( ، للجوييناإلرشاد) ٤(

ألفرد جيوم ، مكتبة املتنبئ ، القاهرة ، : يف علم الكالم ، حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين، ت ية اإلقدام ا) ٥(
 ).٩٠ص(



��א���������د�א�����������������Wא�	���א�����W� �

 

 

  ٢٧٠ 

  . من الصفات ويؤولون اآلخروبسبب هذا التعريف القاصر جتدهم ينكرون كثرياً
وهلم قاعدة مشهورة يف رد نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأمساء اهللا وصفاته 

  : بقوله)١(وغريها، وقد عرب عنها املقري

���e------�Gא���------��O------Tن�%وW��------,'وא�������������
� �
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وهذه الدعوى الباطلة، من : ( على البيتني املاضيني معلقاً)٢(قال اإلمام الشنقيطي

 والواقع يف نفس األمر أن ����أعظم االفتراء على آيات اهللا تعاىل، وأحاديث رسوله 
لفة هر آيات الصفات وأحاديثها املتبادرة منها، لكل مسلم راجع عقله، هي خماظوا

  .)٣()صفات اهللا لصفات خلقه

ومنشأ تأويل كثري من الصفات ورد بعض النصوص عند األشاعرة هو االعتماد 
 للتوحيد جبميع فروعه، وترك  أساساً العقلوجعل ، قواعد كالمية هلا أصول فلسفيةعلى

وراء العقل عند التعارض؛ بل حىت عند ظن التعارض وإن مل يكن على النقل أو رميه 
  .سبيل احلقيقة

                                 
هـ، وتبحر يف ٩٩٢ ولد سنة أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي، أبو العباس املقري التلمساين: املقري هو   )١(

، ١ج( األعالم للزركلي .هـ١٠٤١ يف الشام سنة خمتلف العلوم ، وألف كتباً مفيدة ، تويف يف مصر وقيل
 .)٢٣٧ص

 ـ١٣٠٥. ( اإلمام العالمة حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي مث املدين  :هو) ٢(
درس القرآن وعلومه ، والعربية وفنوا ، والفقه ومسائله وأصوله يف بالده موريتانيا ، مث قدم ، ) هـ١٣٩٣
ج فكتب اهللا له املقام باملدينة فسكنها فدرس يف املسجد النبوي وأفاد ، واخذ عنه كبار علماء اململكة إىل احل

ومذكرة يف أصول الفقه ، وآداب . أضواء البيان يف تفسري القرآن : من تصانيفه . وخالئق ال حيصون 
 ). ٤٥ ، ص٦ج(عالم ، األ:  ترمجته يف أضواء البيان ، وانظر  :انظر. البحث واملناظرة وغريها 

  .)٢٧٠ ، ص٧ج (، حممد األمني الشنقيطي البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنأضواء) ٣(
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 وحده دون توحيد ����وكل عبارات األشاعرة تدور حول إثبات ربوبية اهللا 
  .)١( األلوهية، واألمساء والصفات

ومن املعلوم لدى كل مسلم؛ بل وكل عاقل أن هذا الذي يسميه األشاعرة 
 بل هو  كامالً توحيد الربوبية يف بعض جزئياته أنه ليس توحيداً قاصرين له علىتوحيداً

ناقص؛ فالواجب تكميله بعبادة اهللا تعاىل وحده ال شريك له والتقرب إليه وحده، 
  :وصرف مجيع أنواع العبادة له وحده ال شريك له كما قال تعاىل

 IIII°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£°�� �̄�®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£±±±±��²����²����²����²��
�̧ � � � �¶��µ�� �́ �³�̧� � � �¶��µ�� �́ �³�̧� � � �¶��µ�� �́ �³�̧� � � �¶��µ�� �́ �³� �HHHH )من وكذا إفراده بأمسائه وصفاته على الوجه الالئق به ) ٢

  .دون حتريف أو تكييف أو تعطيل

  .وذا يتضح فساد تعريف األشاعرة للتوحيد وغلطهم فيه

�ً���j�W"(�)א��1"�وא���T%��1(���4�*א�W� �

لقد عرف علماء أهل السنة التوحيد تعريفات كثرية يف تعددها، متباينة يف 
  . ومعناها واحد ولكن مصبها مجيعاًفهاألفاظها وحرو

رضي اهللا تعاىل ـ رب األمة وترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس ـفقد عرفه ح
 :قال) ٣( ����IIIIw��o��n��m��lw��o��n��m��lw��o��n��m��lw��o��n��m��l�HHHH : ـتعاىلـ  فقال يف معىن قوله  ـعنهما

  .)٤(وحدوه"

                                 
 ).٥٢ص ( ، للجوييناإلرشاد، ) ٩٠ص ( ، للشهرستاين،اية اإلقدام )١(

 ).١٦٣ ـ١٦٢آية : األنعامسورة  ()٢(

 ).٢١ آية :سورة البقرة() ٣(

أمحد حممد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل ، :  أبو جعفر الطربي ، ت جامع البيان يف تأويل القرآن ،) ٤(
 .)٣٦٣، ص١ج (، م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
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IIII��¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ª :ه تعاىلـقولـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ ر ـوفس
®®®®¯̄̄̄�̧ ��̧ ��̧ ��̧ ��HHHH )قال ـرضي اهللا تعاىل عنه  ـ بل إنه )٢("����التوحيد هللا خيلص : بقوله) ١ :
  .)٣("كل عبادة يف القرآن فهو التوحيد"

ك ـهو التوحيد، وناهيـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ اس ـفالدين عند ابن عب
ة حمفوظة ـم كتاب اهللا تعاىل معروفـبابن عباس من صحايب جليل مكانته يف العلم وفه

  . أو غاش لنفسه وأمتهال ينكرها إال جاهل أو مكابر
حيث قال يف حديثه ـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ وكذلك قول جابر بن عبد اهللا 


	و��د�'*ل: (يف احلج���1��
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��1%��1(�وא()٤(.  
  .و التوحيدففهم جابر أن إفراد اهللا تعاىل بالعبادة واحلمد والنعمة وامللك ه

�IIII : يف تفسري قول اهللا تعاىل ـرمحه اهللا تعاىلـ )٥(ويقول اإلمام الطربي����À�����À�����À�����À

Å��Ä��Ã� �Â��ÁÅ��Ä��Ã� �Â��ÁÅ��Ä��Ã� �Â��ÁÅ��Ä��Ã� �Â��Á�HHHH )ص له العبادة، ونوحد له الربوبية، ـأي خنل: (قال) ٦

                                 
 ).٣٩ آية :ألنفالاسورة () ١(

، الرازي  ، احلنظلي أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي: املؤلفتفسري ابن أيب حامت ) ٢(
 اململكة ،مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر أسعد حممد الطيب: احملقق )هـ٣٢٧: املتوىف(ابن أيب حامت 

 .)٣٧٧ ، ص٢ج(تفسري ابن كثري ) ٩١، ص٧ج (هـ١٤١٩ ،الثالثة : الطبعة ، العربية السعودية
واجلامع ألحكام القرآن ، أبو عبد اهللا ) ٢٠٢ ، ص١٩ج (، أبو حفص الدمشقياللباب يف علوم الكتاب) ٣(

أمحد الربودين ، وإبراهيم أطيفش ، دار الكتب املصرية ، القاهرة ، الطبعة :  بكر القرطيب ، ت حممد بن أيب
 .)١٩٣ ، ص١٨ج (م١٩٦٤/هـ١٣٨٤الثانية ، 

 .)٣٩ ، ص٤ج (٣٠٠٩حديث رقم ،  ���� باب حجة النيب ، كتاب احلج،صحيح مسلم) ٤(
مام، ولد يف آمل طربستان، واستوطن بغداد، حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر، املؤرخ املفسر اإل) ٥(

شذرات : انظر". جامع البيان"تفسريه و ،" أخبار الرسل وامللوك  ": للهجرة، من كتبه٣١٠وتويف ا سنة 
ي، ـد بن حممد ابن العماد العكري احلنبلـعبد احلي بن أمح: ملؤلفا،٢/٢٦٠الذهب البن العماد احلنبلي 

دار : الناشر عبد القادر األرناؤوط: خرج أحاديثه حممود األرناؤوط: حققه )هـ١٠٨٩: املتوىف(أبو الفالح 
 ).٦٩، ٦ج( األعالم م١٩٨٦ / هـ١٤٠٦األوىل، : الطبعة  بريوت،ابن كثري، دمشق

 ).١٣٣ آية :سورة البقرة() ٦(



��א���������د�א�����������������Wא�	���א�����W� �

 

 

  ٢٧٣ 

�IÅ :فال نشرك به شيئاً، وال نتخذ دونه رباً ويعين بقوله�Ä��Ã��ÂH )حنن له و،  )١
  .)٢()خاضعون بالعبودية والطاعة

عبادة اهللا (هو : رف شيخ االسالم ابن تيمية التوحيد بألفاظ عديدة فقال مرةوع
  .)٣()وحده ال شريك له

وأما التوحيد الذي ذكره اهللا يف كتابه وأنزل به : (وعرفه يف موضع آخر فقال
ون من كل ملة فهو كما قال األئمة شهادة أن ـكتبه وبعث به رسله واتفق عليه املسلم

�IIII�����������Ð: وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له كما بني ذلك بقولهال إله إال اهللا  �Ï�����������Ð� �Ï�����������Ð� �Ï�����������Ð� �Ï
ÑÑÑÑÒÒÒÒÙ����Ø��×����Ö��������Õ�������Ô������Ó��Ù����Ø��×����Ö��������Õ�������Ô������Ó��Ù����Ø��×����Ö��������Õ�������Ô������Ó��Ù����Ø��×����Ö��������Õ�������Ô������Ó��������������HHHH )فأخرب أن اإلله إله واحد ال جيوز أن يتخذ ) ٤

��IIII®®®®�����³��²��±��° :إله غريه فال يعبد إال إياه كما قال يف السورة األخرى �̄ ������³��²��±��°�� �̄ ������³��²��±��°�� �̄ ������³��²��±��°�� �̄ �
´́́́µµµµº����� � � � �¹�� �̧�� �¶��º����� � � � �¹�� �̧�� �¶��º����� � � � �¹�� �̧�� �¶��º����� � � � �¹�� �̧�� �¶��»»»»�¾��½��¼���¾��½��¼���¾��½��¼���¾��½��¼��HHHH )وكما قال ، ) ٥IIII��a�� �̀�_��~��}��|��a�� �̀�_��~��}��|��a�� �̀�_��~��}��|��a�� �̀�_��~��}��|

���e��d��c��b���e��d��c��b���e��d��c��b���e��d��c��bHHHH )إىل قوله) ٦: IIII� �T��S��R��Q��P��O����T��S��R��Q��P��O����T��S��R��Q��P��O����T��S��R��Q��P��O��HHHH )وكما ) ٧
�����IIII��p��o��n�������m��l��k��j: قال �i����h��g��f��e��d��p��o��n�������m��l��k��j����� �i����h��g��f��e��d��p��o��n�������m��l��k��j����� �i����h��g��f��e��d��p��o��n�������m��l��k��j����� �i����h��g��f��e��d

y��x��w�� �v��u��t��s� �r��qy��x��w�� �v��u��t��s� �r��qy��x��w�� �v��u��t��s� �r��qy��x��w�� �v��u��t��s� �r��qzzzz�� �̀ � � �_��~��}��|��{���� �̀ � � �_��~��}��|��{���� �̀ � � �_��~��}��|��{���� �̀ � � �_��~��}��|��{��

                                 
 ).١٣٣ آية :سورة البقرة() ١(

   .)٩٩ ، ص٣ج(تفسري الطربي ) ٢(

عبد العزيز بن صاحل الطويان ، أضواء السلف ، : حلليم بن تيمية احلراين ، ت ، أمحد بن عبد االنبوات ) ٣(
، ألمحد بن عبد احلليم الرسالة التدمرية و) ١٤ ، ص١١ج (م ،٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الرياض، الطبعة األوىل، 

 .)١١٠، ص ٢ج (م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ابن تيمية احلراين ، املطبعة السلفية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 
 ).١٦٣ آية :سورة البقرة ()٤(

 ).٥١ آية :لنحلاسورة  ()٥(

 ).٢٢ آية :سورة اإلسراء ()٦(

 ).٣٩ آية :سورة اإلسراء ()٧(
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� �y��f��e�����d���c��b��a��y��f��e�����d���c��b��a��y��f��e�����d���c��b��a��y��f��e�����d���c��b��aHHHH )وكما قال) ١ :IIII�A�A�A�A���F��E��D��C���B����F��E��D��C���B����F��E��D��C���B����F��E��D��C���B�

��X����G��X����G��X����G��X����GHHHH )٣())٢(.  

والتوحيد الذي جاء به (ـ عليهم الصالة والسالم ـ ويقول عن توحيد الرسل 
د أن ـ من هذا النفي وإمنا تضمن إثبات اإلهلية هللا وحده بأن يشهالرسول مل يتضمن شيئاً

ه ـال يعادي إال فيال إله إال هو وال يعبد إال إياه وال يتوكل إال عليه وال يوايل إال له و
  .)٤()وال يعمل إال ألجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من األمساء والصفات

هو  ـعليهم الصالة والسالم  ـوال شك أن التوحيد الذي جاء به الرسل 
 من نزول آدم إىل نفسه التوحيد الذي نادى به أهل السنة واجلماعة وأهل احلق عموماً

  .يوم النشور

توحيد الرسل : ( التوحيد بقوله ـرمحه اهللا تعاىلـ  مام ابن القيمويعرف اإل
إثبات صفات الكمال هللا على وجه التفصيل وعبادته وحده ال شريك له فال جيعل له ندا 
يف قصد وال حب وال خوف وال رجاء وال حلف وال نذر بل يرفع العبد األنداد له من 

 يف نفس األمر ال وجود هلا البتة فال جيعل قلبه وقصده ولسانه وعبادته كما أا معدومة
  .)٥() يف قلبه ولسانههلا وجوداً

 ركزوا على توحيد الربوبية ومل يعتنوا بنوعي ـ كما تقدم ـوإن كان األشاعرة 
 فإن علماء أهل السنة كما ترى ـ على األقل عند تعريفهم للتوحيد ـالتوحيد اآلخرين 

                                 
  .)٣ـ١ آية :الزمرسورة  ()١(
 ).٦٨ آية :سورة الفرقان ()٢(

 .)٥٥٩ ، ص٦ج (، البن تيميةالفتاوى الكربى) ٣(
عبد اللطيف : ريح املعقول ، تقي الدين أمحد بن تيمية ، ت العقل والنقل أو موافقة املنقول لصتعارض درء ) ٤(

 .)١٢٩ ، ص١ج (هـ١٤١٧عبد الرمحن ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 
 يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة ، البن قيم اجلوزي ، دار الكتب الروح) ٥(

 .)٢٦١، ص١ج (م ،١٩٧٥/ هـ١٣٩٥العلمية ، بريوت ، 
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إن اهتموا يف بعض كتبهم بتوحيد اهللا بالعبادة قد اعتنوا بأنواع التوحيد الثالثة و
  : واأللوهية؛ فيمكن إرجاع ذلك لسببني اثنني

 أنه يتضمن إثبات نوعي التوحيد اآلخرين أعين توحيد اهللا يف أمسائه وصفاته - أ 
  . وتوحيده يف ربوبيته

��IIII��e��d : أن العبادة هي الغاية من خلق اإلنس واجلن، كما قال تعاىل-ب  �c��e��d�� �c��e��d�� �c��e��d�� �c
��f��f��f��f��i���h��g��i���h��g��i���h��g��i���h��gHHHH )١(.  

فمن وحد اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته وربوبيته ومل يعبده مل يكن موحداً على 
احلقيقة، ومل يأت بالغاية اليت من أجلها خلق، ومن عبده وأحلد يف أمسائه وصفاته مل يكن 

  . موحداً أيضاً
وليس وال شك أن أنواع التوحيد الثالثة مطلوب من املسلم حتقيقها واإلقرار ا، 

 من املسلم يستلزم وب شرعاًـر، وحتقيق التوحيد املطلـفيها واحد يغين عن اآلخ
  .حتقيقها مجيعاً

ومما سبق خنلص إىل أنه ومن خالل التعاريف السابقة ألئمة أهل السنة واجلماعة، 
شهادة أن ال إله إال اهللا وحده دون : ميكن تلخيص وصياغة تعريف التوحيد عندهم بأنه

 . واهللا تعاىل أعلم وأحكم. العبادة أو الربوبية أو األمساء والصفاتشريك له يف

                                 
 ).٥٦ آية :سورة الذاريات ()١(
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�אC	�6Bא����� �

�%R��م�א�*���4 �
ني الدين للناس وتوضيحه ـ بتبي ـرمحهم اهللا تعاىلـ لقد اهتم علماء األمة 

ط ما صعب منه على العوام حىت يكون يف متناوهلم وتدركه عقوهلم، وإن من ـوتبسي
لف الصاحل هو توحيد اهللا تعاىل وإيضاحه للناس حىت يعتقدوه، أهم ما اعتىن به الس

 وناظروا من ويؤمنوا به، فألفوا فيه الكتب ونظموا فيه القصائد، وألقوا فيه الدروس،
  .أجله مناظرات عديدة

وإن املتتبع لكتب السلف الصاحل عند كالمهم على التوحيد؛ جيدهم سلكوا يف 
   :طلبني اآلتينيتقسيمه مسلكني أتعرض هلما يف امل

������Oא�*��WP(���bW���4א�D'ECא.ول �
وهذا هو الذي درج عليه كثري من علماء السلف عند ذكرهم ألنواع التوحيد، 
وهو الذي استخلصوه من تدبرهم آليات القرآن الكرمي اليت تعاجل مسألة التوحيد، 

 فيها توحيد اهللا اليت بنيـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ وأحاديث رسول اهللا 
  .ىل املطلوب من املسلمني حتقيقهتعا

، أي خنلص له "إهلاً واحداً: ("ويشري اإلمام الطربي إىل هذين النوعني فيقول
  .)١()العبادة، ونوحد له الربوبية، فال نشرك به شيئاً، وال نتخذ دونه رباً

التوحيد : ماوقد عرب علماء السلف عن هذين النوعني بصيغ خمتلفة فتارة يسمو
  .القويل العلمي، والتوحيد العملي اإلرادي

التوحيد الذي جاءت به : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد اإلهلية، وهو أن يعبد اهللا وحده ال شريك له، وهو 

  :متضمن لشيئني
                                 

 ).٩٩، ص٣ج(تفسري الطربي ) ١(
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 له، وترتيهه عن النقائص، القول العلمي، وهو إثبات صفات الكمال: أحدمها
وترتيهه عن أن مياثله أحد يف شيء من صفاته، فال يوصف بنقص حبال، وال مياثله أحد يف 

�IIII: شيء من الكمال كما قال تعاىل  � �H�G�FE�D�C�B�A� � �H�G�FE�D�C�B�A� � �H�G�FE�D�C�B�A� � �H�G�FE�D�C�B�A�����I�I�I�I
S�R�Q�P�O�N�M�L�K�JS�R�Q�P�O�N�M�L�K�JS�R�Q�P�O�N�M�L�K�JS�R�Q�P�O�N�M�L�K�JHHHH )فالصمدية تثبت له  )١

ي اإلرادي أن ال يعبد ـه يف ذلك والتوحيد العملـالكمال واألحدية تنفي مماثلة شيء ل
إال إياه، فال يدعو إال إياه وال يتوكل إال عليه وال خياف إال إياه، وال يرجو إال إياه، 

به ومليكه، يء ورـد يتضمن أن اهللا خالق كل شـوهذا التوحي. ويكون الدين كله هللا
  .)٢()ال شريك له يف امللك

  :  أن نوعي التوحيد مها ـرمحه اهللا تعاىلـ فبني 
  . التوحيد القويل العلميـ  أ 

  . التوحيد العملي اإلراديـب 
نوع : التوحيد نوعان: ( فقال ـرمحه اهللا تعاىلـ وتبعه تلميذه اإلمام ابن القيم 

: والثاين. التوحيد العلمي: يف العلم واالعتقاد، ونوع يف اإلرادة والقصد، ويسمى األول
. )٣() واملعرفة، والثاين بالقصد واإلرادةلتعلق األول باألخبار. التوحيد القصدي اإلرادي

  .وتارة يعربون عن نوعي التوحيد بتوحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية
املقصود هنا بيان حال : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

IIII��T��S��R��T��S��R��T��S��R��T��S��R :العبد احملض هللا الذي يعبده ويستعينه، فيعمل له ويستعينه وحيقق قوله

V��UV��UV��UV��UHHHH )٥()توحيد األلوهية، وتوحيد الربوبية) ٤(.  

                                 
 ).سورة اإلخالص() ١(

حممد رشاد سامل ، مكتبة ابن تيمية ، : ، تقي الدين أمحد بن عبد السالم بن تيميـة احلراين ، ت الصفدية ) ٢(
 .حبذف يسري) ٢٢٨، ص٢ج (هـ١٤٠٦مصر ، الطبعة الثانية ، 

بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ، البن قيم اجلوزي ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ني مدارج السالك) ٣(
 .)٢٥، ص١ج(م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣الطبعة الثانية ، 

 ).٥ آية :سورة الفاحتة ()٤(

  ).٢٤٩ ، ص٥ج (، البن تيميةالفتاوى الكربى) ٥(
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وال ريب أن أنواع التوحيد مستلزمة لبعضها البعض فتوحيد اإلهلية يتضمن 
  .الربوبية والربوبية تستلزم اإلهلية

IIII��S��R��S��R��S��R��S��R:  عند تفسري قوله تعاىل ـرمحه اهللا تعاىلـ ويقول اإلمام ابن القيم 

V��U��TV��U��TV��U��TV��U��THHHH )توحيد : نوعي التوحيد ومهاوقد اشتملت هذه الكلمة على  ()١
  .)٢()الربوبية، وتوحيد األلوهية

ورمبا عربوا عن نوعي التوحيد املذكورين بتوحيد اإلثبات واملعرفة، وتوحيد 
  .القصد والطلب

وأما التوحيد : ( نوعي التوحيد. مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ  يقول اإلمام ابن القيم 
و نوعان توحيد يف املعرفة واإلثبات وتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فه

  )٣().يف الطلب والقصد
 بتوحيد اإلثبات واملعرفة أن يعرف املسلم ربه  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويقصد 

  .بإثبات أمسائه وصفاته من غري حتريف وال تعطيل وال متثيل وال تكييف
، فال يقصد د إفراد اهللا تعاىل بأنواع العبادةـومقصوده بتوحيد الطلب والقص

  .وال يطلب وال يرجى وال يتوكل عليه إال هو سبحانه
  
  

                                 
 ).٥ آية :سورة الفاحتة ()١(

 من حني كان يكرب إىل أن يفرغ منها ، البن قيم اجلوزي ، ����ة النيب  وسياق صـالالصالة وحكم تاركها ) ٢(
، ١ج (م١٩٩٦/هـ١٤١٦بسام عبد الوهاب اجلايب ، دار ابن حزم ، بريوت ، الطبعة األوىل ، : ت 
 .)٢٠٥ص

  ،توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم: ى ـ املسمشرح القصيدة النونية) ٣(
 هـ،١٤٠٦ الطبعة الثالثة ، ، بريوت،املكتب اإلسالمي :  الناشر  ،أمحد بن إبراهيم بن عيسى: ف املؤل

 .)٢٥٩، ص٢ج( زهري الشاويش: حتقيق 
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������Oא�*�jGj�bW���4"�%��אع�Wא�D'ECא����� �
إن تقسيم التوحيد عند أهل السنة واجلماعة إىل النوعني السابقني كان خيفي 

ني املتقدمني ـرزه بعضهم عند ذكر النوعـر النوع الثالث، ورمبا أبـداخل طياته ذك
  . وإما تصرحياًتلميحاًإما 

مل يقل :( لألنواع الثالثة ملمحاً ـرمحه اهللا تعاىلـ  )١(فـقال اإلمام أبو يوس
: ن قالـف أنا اخلالق ولكـف أنا العامل، وكيف أنا القادر وكيـانظر كي: اهللا تعاىل

�£��¤¢��£��¤IIII :انظر كيف خلقت، مث قال �¢¤��£� �¢¤��£� �¢¥¥¥¥¹��¹��¹��¹��� �� �� �� �  HHHH )وقال) ٢: IIIIs��rs��rs��rs��rtttt��u����u����u����u��

w��vw��vw��vw��v��� �� �� �  HHHH )هذه األشياء هلا رب يقلبها ويبدئها وأنه مكون ذلكأي تعلم أن ) ٣ ..
وإمنا دل اهللا خلقه خبلقه ليعرفوا أن هلم رباً يعبدوه، ويطيعوه، ويوحدوه وليعلموا أنه 

أنا الرمحن وأنا الرحيم، وأنا اخلالق، وأنا القادر، وأنا : مكوم ال هم كانوا، مث مسى فقال
  .)٤()لك، القادر، اهللاملالك، أي هذا الذي كونكم يسمى املا

ن ة وإـد األنواع الثالثـ يتبني أنه يقص ـرمحه اهللا تعاىلـ ه ـفمن خالل كالم
  .مل يسمها بأمسائها االصطالحية

 بتقسيم التوحيد إىل ثالثة أقسام  ـرمحه اهللا تعاىلـ وصرح اإلمام ابن القيم 
ق عليها ـ، اليت اتفد الثالثةـفصل يف اشتمال هذه السورة على أنواع التوحي: (فقال

نوع يف العلم واالعتقاد، ونوع : التوحيد نوعانـ  صلوات اهللا وسالمه عليهم  ـالرسل
يف اإلرادة والقصد ويسمى األول التوحيد العلمي والثاين التوحيد القصدي اإلرادي؛ 

                                 
يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكويف اإلمام اتهد احملدث، كبري القضاة، صحب أبا حنيفة سبع عشرة : هو ) ١(

، ٨ج(سري أعالم النبالء : انظر. هجرية١٨٢ وأعلمهم تويف سنة بل تالمذتهسنة، وتفقه عليه، وهو أن
 ).٥٣٩ ـ ٥٣٥ص

 ).٧٠ آية :سورة النحل ()٢(

 ).٢١ آية :سورة الذاريات ()٣(

حممد بن ربيع : وشرح عقيدة أهل السنة ، أبو القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين ، ت احلجة يف بيان احملجة ) ٤(
 ).١٢٣ ، ص١ج (م١٩٩٩/هـ١٤١٩اض ، املدخلي ، دار الراية ، الري
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يد توح: لتعلق األول باألخبار واملعرفة والثاين بالقصد واإلرادة، وهذا الثاين أيضا نوعان
  .)١()يف الربوبية، وتوحيد يف اإلهلية فهذه ثالثة أنواع 

:  ـرمحه اهللا تعاىلـ  )٢(يخـعبد الرمحن بن حسن آل الش/ ة ـويقول العالم
وأما توحيد الربوبية، وتوحيد األمساء والصفات، وتوحيد األفعال، فهو توحيد العلم . .(.

  .)٣() اإلهلية فأكثرهم قد جحدوهواالعتقاد وأكثر األمم قد أقروا به هللا وأما توحيد
 عبد الرمحن الوكيل من العلماء الذين قسموا التوحيد إىل  /وقد كان الشيخ

  .قسمني؛ فجعلوا توحيد األمساء والصفات داخال يف توحيد الربوبية
توحيد اهللا يف الربوبية، : والتوحيد نوعان: ( ـ اهللا تعاىلهرمحـ يقول عليه 

، ومها دين اإلسالم، يهديك إىل حقيقة النوع األول سورة وتوحيد اهللا يف األلوهية
ف اهللا ـد يف توحيد الربوبية من أن يوصـاإلخالص، وإىل الثاين سورة الكافرون، والب

؛ فيثبت املؤمن املوحد هللا ما أثبته  ونفياًمبا وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله إثباتاً
ال تشبيه وال متثيل وال تكييف وال تعطيل سبحانه لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ب

أن يعبد اهللا وحده ال شريك له وأن ال يعبد سبحانه : وال بد يف توحيد األلوهية من أمرين
   .)٤()إال مبا شرعه يف صدق اخلشية وطهر التقوى واالقتداء اخلالص

هج  له وموضحا املنورمبا أفرد توحيد األمساء والصفات عن توحيد الربوبية مبيناً
احلق الذي ينبغي اتباعه فيه، واملسلك املعتدل يف اعتقاده، وطريق السلف الصاحل يف 

                                 
 ).٢٤ ، ص١ج (، ابن قيم اجلوزيةمدارج السالكني) ١(

يف بلدة الدرعية وبرع ) هـ١١٩٣( الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، ولد سنة :هو) ٢(
وله عدة ردود على ابن جرجيس ) هـ١٢٨٥(يف كل العلوم ، وتعلم على يديه خلق كثري تويف سنة 

 حممد بن عبد الوهاب إىل / جلده،بن منصور وعلى عبد احلميد الكشمريي، وشرح كتاب التوحيداوعثمان 
 د اللطيفـ عبد الرمحن بن عب:تأليف، اء جند ـمشاهري علم: انظر. روحـل والشـغري ذلك من الرسائ

 .)٦٤، ص٥٨ج (هـ١٣٩٢آل الشيخ ، الطبعة األوىل ، 
، عبد الرمحـن بن حسـن بن حممد وة األنبياء واملرسلنيـ حتقيق دعين يفيون املوحدـد وقرة عـالتوحي) ٣(

 .) ٨ ، ص١ج (ابن عبد الوهاب
 ).٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٤(
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صلى ـ فهمهم آلياته وأحاديثه، مؤمنني بكل ما وصف اهللا به نفسه أو وصفه به رسوله 
، مسلمني يف الكيفية اليت ال تدرك بالعقول، وال ترى  ـ اهللا عليه وآله وصحبه وسلم

 ق؛ إذ كيف حييط املخلوق باخلالقا القوى املختلفة للمخلوباألبصار، وال حتيط.  
  :  هذا املعىن يف أوجز عبارة وأمتها وأفصحها يقول مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 

يؤكدان أن معىن االستواء )٢(، وأستاذه اجلليل)١(وهكذا نرى إمام دار اهلجرة(
هولة هذا، وإال امنا سلف هذه استواء اهللا على عرشه، فهي ا" كيفية"معلوم، أما 

األمة الربرة األخيار بأم كانوا ال يؤمنون يف األمساء والصفات اإلهلية إال بألفاظ خربة 
وقلنا بأن صفات اهللا وأمساءه ما هي إال ألفاظ خالية من !! خاوية ال معىن هلا، وال داللة

عدم، والقلق العميق كل مدلول أو مفهوم، فال تثري يف قلب العابد إال الشعور بال
 )٣(وال تتصل بالفكر إال اتصال الرموز املبهمة واأللغاز احملرية، واألحجيات. السحيق

أو بأنه سبحانه أىب لنا إال الضاللة األبدية !!  املقنعة بالغموض واإلام)٤(والطلسمات
اهللا وكيف جنرؤ على اام !!.واحلرية السرمدية، والتناحر املدمر حول أمسائه وصفاته

سبحانه ذا، وبأنه يوجب علينا اإلميان بأن أمساءه وصفاته ألفاظ ال معىن هلا، أو يوجب 

                                 
 .  ـرمحه اهللا تعاىلـ  بن أنس يقصد بإمام دار اهلجرة اإلمام مالكاً) ١(

، مفيت املدينة ، وعامل وقته ،  اإلمام، عبد الرمحن فروخربيعة بن أيب : ويقصد بأستاذه اجلليل ربيعة الرأي وهو) ٢(
، من صغار التابعني ، كان من أئمة االجتهاد ، د الرمحن ، القرشي التيمي موالهمأبو عب: أبو عثمان ، و يقال 

 ، البغدادي ، دار الكتب العلمية ، تاريخ بغداد: انظر ترمجته يف . هـ١٣٦ للفقه واحلديث ، تويف حافظاً
إحسان عباس ، :  ، وأنباء أبناء الزمان ، البن خلكان ، ت وفيات األعيانو ، )٤٢٠، ص٨ج(وت ، بري

عبد الرمحن املعلمي ، دار :  ، للذهيب ، تصحيح تذكرة احلفاظو ، )٢٨٨، ص٢ج(دار صادر ، بريوت ، 
 ).٩٦ ـ ٨٩، ص٦ج (سري أعالم النبالءو ، )١٥٧، ص١ج( إحياء التراث العريب ، بريوت ،

 .)١٥٩ ، ص١ج(املعجم الوسيط : انظر . لغز يتبارى الناس يف حله: األحجية واألحجوة ) ٣(
. وكذلك إذا كره وجهه ، والطلسماء والطلمساء ، الظلمة ، وليلة طلمساية . طلسم الرجل وبلسم سكت ) ٤(

ل بن عباد الطالقاين ، عامل أليب القاسم إمساعياللغة احمليط يف . اليت ال منار ا وال عالمة  : ـ  أيضاًـوهي 
ا الدخول يف ومقصود الشيخ ) ٤٢٦، ص٨ج (م١٩٩٤/هـ١٤١٤الكتب ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

  .متاهات ال تزيد العقل إال حترياً
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  ٢٨٢ 

علينا ـ حنن املخلوقني ـ أن نضع هلذه األمساء والصفات اإلهلية املعاين اليت نريد؛ ألنه 
 !.عجز عن بيان معاين أمسائه وصفات؟

آيات قدرته ز اخلالق، واملخلوق آية من ـدر املخلوق، ويعجـوهل يق
  .)١( )القاهرة؟

ومن املعروف أنه ال مشاحة يف االصطالح، وإمنا هو التقيد مبا دل عليه الكتاب 
  واحداًد ذلك قسم التوحيد كما شئت، فاجعله قسماًـوالسنة وفهم سلف األمة مث بع

 واهللا تعاىل.أو اثنني أو ثالثة، بشرط أن يتحد املعىن ويكون موافقا ملا عليه سلف األمة
  .أعلم وأحكم

                                 
 ).٩٣ـ٩٢ص( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(
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  ٢٨٣ 

6B	Cא����6א�� �

����د����#��ن�%T(�"�א�*���4 �

�T%W(�"�א�*����4)��1א��'/�א� ��Wmא�D'ECא.ول �

، وأقصد املسلمني باملفهوم الواسع ����لقد اهتم املسلمون منذ نشأم بتوحيد اهللا 
ايتهم آخر موحد على هذا الكوكبالذي يعترب بدايتهم آدم و.  

 واإلميان به؛ وليست ���� هي توحيد اهللا ل مجيعاًنعم لقد كانت دعوة الرس
  .ساسي، ومورد لذلك املعني الصايفالشرائع األخرى إال مكمالت لذلك اهلدف األ

ولذلك جتدهم يتفقون على تلك الدعوة وال خيتلفون يف صغرية وال كبرية متعلقة 
 : اهللا تعاىل وقال هلما؛ مث خيتلفون يف بقية تشريعام؛ فما من نيب إال دعا قومه إىل توحيد

IIIIi�b�a� �̀_� �̂]�\i�b�a� �̀_� �̂]�\i�b�a� �̀_� �̂]�\i�b�a� �̀_� �̂]�\HHHH )بل عربوا عن تلك الدعوة بصيغ خمتلفة  )١
  .رسالتهم، وأصلها الذي تقوم عليه على أمهيتها، وأا هي غاية توكيداً

ودعوة التوحيد هي وصية اهللا تعاىل لألولني واآلخرين وهي الغاية من خلق اجلن 
IIII�C�B�A�C�B�A�C�B�A�C�B�A: بتبليغها للناس، قال تعاىلواإلنس، وهي اليت أمر اهللا رسلها ا و

P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�DP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�DP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�DP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�DHHHH )٢ (.  
يدعو الناس ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ ولذلك جلس رسول اهللا 

  .املكرمة إىل التوحيد ثالثة عشر عاماً يف مكة
  .واهتم به السلف الصاحل فدرسوه وألفوا فيه وبينوه أمت بيان وأوفاه

 IIIIcccc dddd: قال تعاىل:  ـرمحه اهللا تعاىلـ  ابن تيمية يقول شيخ اإلسالم
eeee ffff gggg hhhh iiiiHHHH )ا حيصل كمال بين آدم ) ٣ فالغاية احلميدة اليت

                                 
 ).٥٩ آية :سورة األعراف ()١(

 ).٢٥ آية :سورة األنبياء ()٢(

 ).٥٦ آية :رة الذارياتسو ()٣(
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  ٢٨٤ 

وسعادم وجنام عبادة اهللا وحده وهي حقيقة قول القائل ال إله إال اهللا وهلذا بعث اهللا 
، كما قال مجيع الرسل، وأنزل مجيع الكتب، وال تصلح النفس وتزكو وتكمل إال ذا

�IIIId�c�b�a: تعاىل �̀_�~�}�|�{�z�yd�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yd�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yd�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yHHHH )١ (

أي ال يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد واإلميان، وكل من مل حيصل له هذا 
 IIIIrrrr ssss tttt: ال تعاىلـادة، كما قـل النجاة والسعـالص مل يكن من أهـاإلخ
uuuu vvvv wwww xxxx yyyy zzzz {{{{ |||| }}}} ~~~~ ���� ¡¡¡¡ ¢¢¢¢ ££££ ¤¤¤¤ ¥¥¥¥ ¦¦¦¦ 

§§§§ ¨̈̈̈HHHH )٣())٢(.  
 أنّ احلنيفية ـ أرشدك اهللا لطاعته ـاعلم : ( د الوهابويقول اإلمام حممد بن عب

 IIIIcccc dddd eeee:  له الدين، كما قال تعاىلأن تعبد اهللا وحده خملصاً: ملّة إبراهيم
ffff gggg hhhh iiiiHHHH )٤(.  

فإذا عرفت أنّ اهللا خلقك لعبادته، فاعلم أنّ العبادة ال تسمى عبادة إالّ مع 
مع الطهارة، فإذا دخل الشرك يف العبادة التوحيد، كما أنّ الصالة ال تسمى صالة إالّ 

  .)٥()فسدت كاحلدث إذا دخل يف الطهارة
رية، ـرورة االعتناء به كثـة التوحيد وضـوالنقول عن السلف الصاحل يف أمهي

  .ايا كتبهم رمحهم اهللا تعاىلال ميكن حصرها يف هذه العجالة، وهي منتشرة متناثرة يف ثن
                                 

 ).٦ آية :سورة فُصلَت ()١(

 ).٤٨ آية :سورة النساء ()٢(

علي بن حسن بن ناصر األملعي وغريه : اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ابن تيمية احلراين دراسة وحتقيق) ٣(
، ٦ج(م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ الطبعة األوىل،  ،السعوديةدار الفضيلة، الرياض، اململكة العربية  :الناشر

 .)٢٩ص
 ).٥٦ آية :سورة الذاريات ()٤(

هـ ١٢٠٦ ،حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي : تأليف،أصول الدين اإلسالمي مع قواعده األربع) ٥(
، ١ج (دار احلديث اخلريية مبكة املكرمة:  الناشر، حممد الطيب بن إسحاق األنصاري:رتبها :دراسة وحتقيق

  .)٢٧ص
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  ٢٨٥ 

 واضحة على أمهية التوحيد واعتناء السلف  تدل داللةوسوف أخلص هنا نقاطاً
  : الصاحل به، ومنها

 IIIIcccc dddd eeee ffff gggg: ق الثقلني، قال تعاىلـ أنه الغاية من خل– ١
hhhh iiiiHHHH )١(.  

وقال . أي إمنا خلقتهم آلمرهم بعباديت ال الحتياجي إليهم: (قال اإلمام ابن كثري
اً ـروا بعباديت طوعـ ليقأي إال} ِإلَّا ِليعبدوِن { :علي بن أيب طلحة عن ابن عباس
  .)٢()أو كرهاً، وهذا اختيار ابن جرير

 بالتوحيد، كما قال ����م إىل اهللا ـدؤون دعوـل اهللا مجيعاً كانوا يبـ أن رس- ٢
IIII�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :تعاىل

PPPPHHHH )٣(.   
ملا حول تعاىل على ذكر : ( رمحه اهللا تعاىل)٤(يقول العالمة عبد الرمحن السعدي

IIII�A�A�A�A: املتقدمني، وأمر بالرجوع إليهم يف بيان هذه املسألة، بينها أمت تبيني يف قوله

P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�BP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�BP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�BP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�BHHHH )٥ (

فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم، زبدة رسالتهم وأصلها، األمر بعبادة اهللا 
  .)٦()طلةوحده ال شريك له، وبيان أنه اإلله احلق املعبود، وأن عبادة ما سواه با

                                 
 ).٥٦ آية :ذارياتسورة ال ()١(

 .)٢٨٦ ، ص٤ج(تفسري ابن كثري ) ٢(
 ).٢٥ آية :سورة األنبياء ()٣(

هـ،كان ذا معرفة ١٣٠٧ولد بعنيزة عام  من قبيلة متيم ، هو عبد الرمحن بن ناصر آل سعدي ، :السعدي  )٤(
 ).٣٤٠، ص٣ج(األعالم :انظر .هـ ١٣٧٦ :تامة بالتفسري وعلومه ،والفقه وأصوله وفروعه ،ت

 ).٢٥ آية :سورة األنبياء ()٥(

عبد الرمحن بن معال : يسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر السعدي ، ت ت) ٦(
 .)٥٢١، ص١ج (م ،٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠اللوحيق ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل ، 
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  ٢٨٦ 

علم أصحابه أن يبدؤوا ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ  أن رسول اهللا – ٣ 

��ن�: (دعوم للناس بالتوحيد كما قال ملعاذ���1	�دמ��
$�0وמ��*ل��	�/�

 

  .)١()�ول�#��	د�و*מ��
� ����د)�א
وحدوا قوله فليكن أول ما تدعوهم إىل أن ي: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  )٢(قال العيين

: اهللا أي فليكن أول األشياء دعوم إىل التوحيد وكلمة ما مصدرية ومضى يف الزكاة
  .)٣()فإذا عرفوا ذلك أي التوحيد: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا، قوله

  .إىل غري ذلك من األدلة على أمهية التوحيد وضرورة االعتناء به

�9��.T(�"�א�*���4#��ن�א�����)	��א��;:�א��Wא�D'ECא������W� �

 ببيان شريعة اهللا تعاىل للناس، ـ كما قدمت ـلقد اهتم علماء السلف الصاحل 
وتبسيط ما صعب منها، وتوضيح ما انطمست آثاره منها، فصنفوا يف خمتلف العلوم، 

، كل ذلك من أجل أن يتضح الدين للناس رحوا ما صنفوا، مث شرحوا الشروحوش
  . قبل القول والعمل كما هو معروف؛ ألن العلما به ثانياً، مث يعملوفيعلموه أوالً

وإن اهتمامهم بعلم التوحيد كان يقع يف أعلى سلم اهتمامام؛ إذ عليه مدار 
  .أنزل الكتبالدين كله، وهو الغاية اليت من أجلها أرسل اهللا الرسل و

 لسلف تبعاً م إال عاملاً ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل  /ومل يكن الشيخ
األمة، فوجه اهتمامه وفكره لعلم التوحيد، وحماربة الشرك وأنواعه، وتعرية شبه املندسني 

  .ين اهللا تعاىل من متصوفة وغريهماحملاربني لد

                                 
، ٣ج (١٤٥٨ حديث رقم ، يف الصدقة باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس، كتاب الزكاة،صحيح البخاري) ١(

 ١٣٢ حديث رقم ، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، كتاب اإلميان،وصحيح مسلم. ) ٤٩٨ص
 .)٣٨ ، ص١ج(

 مؤرخ عالمة ،من كبار أبو حممد بدر الدين العيين احلنفي ، ،حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد:  العيين هو )٢(
 ).٢٨٦، ص٧ج( شذرات الذهب : انظر.هـ٨٥٥ت احملدثني 

 م،١٩٧٩/هـ١٣٩٩، حممود بن أمحد بن موسى العيين ، دار الفكر ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٣(
 .)٤٩٧ ، ص٣٥ج(
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  ٢٨٧ 

 ليجد فيها كتبا خمتصة يف بيان التوحيد  ـرمحه اهللا تعاىلـ وإن املطالع لكتبه 
ان بشكل عام واملسلم ـنسياة اإلوموضحة مدى أمهيته يف ح )١(ةـبأنواعه املختلف

  .بشكل خاص

 التوحيد، ومن  جبانب من أكثر العلماء انشغاالً ـرمحه اهللا تعاىلـ ولقد كان 
  .أمثلهم معاجلة له

:  أمهية التوحيد بأنواعه الثالثة يف عقيدة املسلم مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
 آن واحد، وعن ذات واحدة خلل  يفيف التصريح بنفي االتصال واالنفصال معاً(... 

. فهما يتقابالن تقابل السلب واإلجياب، فيلزم من انتفاء أحدمها ثبوت اآلخر. منطقي
 إمجال واشتباه، فقد يعين باالنفصال أنه سبحانه بائن من خلقه مستو على وفيهما أيضاً

 ادقاً صوهذا حق يؤمن به من أسلم قلبه هللا، ووحده توحيداً. عرشه، ليس كمثله شيء
  .وصفاته كما هي يف القرآن والسنةيف ربوبيته وآمن بأمسائه 

وقد يعين باالنفصال أنه سبحانه ال يتصل بالعامل صلة خلق أو تدبري، أو علم منه 
أو أنه سبحانه ليس إلرادته، أو قدرته ،  يدبر األمر عليماًسبحانه، أعين نفي كونه خالقاً

يدين به الفالسفة، ومرادهم منه نفى اخلالق القادر أثر يف مقادير الوجود، وغري ذلك مما 
  .وهذا كفر جبحد الربوبية واإلهلية. املريد املختار

فقد يراد به أنه سبحانه يدبر الكون، ويصرف الليل والنهار، : وكذلك االتصال
 كان أو جزئيا، وتشمل قدرته كل ويسخر الشمس والقمر، وحييط علمه بكل شيء كلياً

وقد يعين به . وهذا حق ال يتم اإلميان إال به. مما يشهد بكمال الربوبيةشيء، وغري هذا 
لذا جيب على كل من خيرب عن اهللا أو صفاته أو أمسائه أن يلتزم .... مفهومه الصويف،

                                 
 وهو ، الذي خصصه جلانب واحد من التوحيد، كتاب دعوة احلق ، وكتاب الصفات اإلهليةمن ذلك مثالً) ١(

 فال شك أنه ستجمع ، مقاالته املتعلقة بالتوحيد يف جملة اهلدي النبويتوحيد األمساء والصفات ، ولو مجعت
 .منها أجزاء 
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  ٢٨٨ 

وإال تزندق، أو متجس . حدود ما أخرب اهللا به عن نفسه، وأخرب الرسول به عن ربه
  .)١()كلمنيكالصوفية، وأحلد كالفالسفة، وضل كاملت

 قد وظف املنطق ليوضح به التوحيد باملعىن  ـرمحه اهللا تعاىلـ وهنا نرى الشيخ 
 من خالل ذلك أن االنفصال إذا قصد به كونه تعاىل بائن من خلقه مستو الصحيح مبيناً

ىل ال صلة له بالعامل من حيث اخللق اعلى عرشه فهو معىن صحيح وإن قصد به أنه تع
  .نه تعاىل عامل خبلقه مدبر لألمرفاسد ألوالتدبري فهو معىن 

 وهو أنه تعاىل يدبر  بالنسبة لالتصال فقد يراد به معىن صحيحاًءونفس الشي
  .الكون ويصرف الليل والنهار، كما قد يقصد به املعىن الصويف الباطل

و  يف موضع آخر أن التوحيد هو مالك األمر كله، وه ـرمحه اهللا تعاىلـ ويبني 
  .ى من خلق الثقلنيالغاية الكرب

عبادة اهللا وحده ال شريك له هي احلكمة اإلهلية العليا من : (يقول رمحه اهللا تعاىل
ومالك العبادة ) ٢( IIIIcccc dddd eeee ffff gggg hhhh iiiiHHHH :خلق الوجود

توحيد اهللا جل شأنه رسالة كل رسول ونبوة كل نيب، ودعوة كل ويل : وغايتها وروحها
  . صادق الوالية هللا رب العاملني

العبادة وغايتها وروحها توحيد اهللا جل شأنه؛ وهو رسالة كل رسول، ومالك 
  .)٣()ونبوة كل نيب، ودعوة كل ويل صادق الوالية هللا رب العاملني

 فيما قال، فأي شيء أهم من التوحيد الذي  ـ رمحه اهللا تعاىل ـوقد أحسن
نال السعادة يدخل به املرء دين اإلسالم، وباحلفاظ عليه حىت وقت خروجه من الدنيا ي

؟ بل هو الذي تقوم عليه حياة املرء وتستقيم؛ وبه يصلح الكون كله، األخروية أيضاً
 بالتوحيد ���� حىت اجلمادات تفرد اهللا ـ كانت  أياًـوحيصل التناسق بني مكوناته 

                                 
 ). ٣١ص( ، عبد الرمحن الوكيلمصرع التصوف) ١(

 ).٥٦ آية :سورة الذاريات ()٢(

 ).٥ص( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٣(
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  ٢٨٩ 

IIII�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b: وتسبح له كما قال تعاىل
y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�oy�x�w�v�u�t�s�r�q�p�oy�x�w�v�u�t�s�r�q�p�oy�x�w�v�u�t�s�r�q�p�oHHHH )١(.   

زيه هللا تعاىل وتوحيده بذلك، حصل ـإلنسان يف التسبيح والتنفإذا شاكلها ا
التجانس والتناسق بني مجيع مكونات الكون اخلاضعة واملسبحة له جل جالله، وبذلك 

  .نسان السعادة يف الدنيا واآلخرةيبلغ اإل
ده ـادة اهللا وحـعب: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ ن الوكيل ـ عبد الرمح/ يقول الشيخ

 قوام الدين ومالكه وروحه اليت ا يستوي ويستقيم أمره ويبلغ غايته، ال شريك له هي
  .هلا وسعادا يف الدنيا واآلخرةوحيقق يف الوجود مثله اليت حتقق للبشرية كما

والدين الذي ال يدعو إىل هذا أو يأمر به هو دين هوى ودين ضالل يستهدف 
  .)٢()القضاء على وحدة اإلنسانية وعلى أشرف ما تتعلق به

ر به تصلح ذه األمور، وما قول اإلنسان يف أمـفما بالك بشيء تتوقف عليه ه
  .أو تفسد بقية األعمال

إن العقيدة الصحيحة السليمة من شوائب الشرك، وأدران الغريية، هي اليت حتدد 
صلى اهللا عليه وآله وصحبه ـ يف النهاية مصري أعمال اإلنسان كما قال رسول اهللا 


 �	��%�1و	+�
$�������B$�א
�%�����ن�א
�%�1#ن��#ل���1%���2#� �0�ل�א: ( ـوسلم


���B%��	%�	 �و�%� +#()٣(.  
العقيدة الصافية هي مالك األمر : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول عبد الرمحن الوكيل 

كله، وروح الدين كله، وهي اليت تقوم العمل واخللق باخلريية أو الشرية يف نظر 
 هلا املقام األول واالعتبار األمسى عند اهللا سبحانه مث تتمثل ما تقتضيه اإلسالم، وهي اليت

  . هلدي اهللا وحده صحيحاً ودعوة واتباعاً وسلوكاًتلك العقيدة الصافية يف حياتنا أخالقاً

                                 
 ).٤٤ آية :سورة اإلسراء ()١(

 ).٥ص(هـ ١٣٧٩ ، تاريخ ٣عدد لقرآن ، ، مقالة نور من اجملة اهلدي النبوي ) ٢(

 .)٢٢٣، ص٨ج(٧٦٦٦ حديث رقم ،صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك يف عمله غري اهللا) ٣(
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  ٢٩٠ 

ليس املهم ما تتخلق به، أو تقوله أو تعمله، بل األهم قبل كل شئ ما تعتقده، 
: ����ئما، تلك اآلية اليت يقول رب العاملني فيها حملمد اذكروا مرة أخرى؛ بل اذكروها دا

IIII§§§§ ¨̈̈̈ ©©©© ªªªª «««« ¬¬¬¬ ®®®® ¯̄̄̄HHHH )٢ () )١(.  
فالعقيدة إذن هي حجر األساس الذي تبىن عليه بقية األعمال، فإن ضعف 
األساس ضعف البناء، وإن زال األساس زالت بقية البناء ودمت؛ مث إن إعادة بنائه يلزم 

 فأعمال املرء ما هي إال انعكاس لعقيدته، وظل هلا يظهر ، وهكذا،منها بناء األساس أوالً
  .. كفكرة حبس الظل يف الصورة للعيان، متاماًيف اخلارج مرئياً

واألخالق ليست إال بنت : ( هذا املعىن مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
ة، أو العقيدة العقيدة، واإلسالم قبل كل شيء إمنا يبتلي العقيدة أو النية، فإن كانت الني

كما حيبها اهللا، اعترب ما يصدر عنها من فعل صائب خرياً، وجازى عنه باخلري، وإن مل تكن 
  .، وإن كان يف مظهره أعظم اخلريالعقيدة خالصة، فكل عمل يصدر عنها، فهو هباء

 ~~~~ {{{{ |||| }}}} IIIIrrrr ssss tttt uuuu vvvv wwww xxxx yyyy zzzz :امسعوا قول اهللا
¡�¡�¡�¡� ¢¢¢¢ ££££ ¤¤¤¤ ¥¥¥¥ ¦¦¦¦ §§§§ ¨̈̈̈HHHH )مث قوله تعاىل) ٣ :IIII�x�w�x�w�x�w�x�w

i�h�g�f�e� d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yi�h�g�f�e� d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yi�h�g�f�e� d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yi�h�g�f�e� d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yHHHH )٤ (

  .)٥()ل؟ اقرأوا اآلية؛ لتعرفوا اجلوابففي العقيدة ال يقبلها إال خالصة نقية، أما يف العم
ويكفي يف أمهية التوحيد والعقيدة أن من تدبر كتاب اهللا تعاىل ال يكاد جيد سورة 

اد جتد آية ـم؛ بل ال تكرح اإلسالـد، وتبني أمهيته يف بناء صـإال وتتكلم عن التوحي
  . واستكماالً، وإما تبعاًإال وتبني ذلك إما استقالالً

                                 
 ).٦٥ آية :الزمر ()١(

 .)٢١١ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية ) ٢(
 ).٤٨ آية :سورة النساء ()٣(

 ).١٠٢ آية :لتوبةاسورة () ٤(

 .)٢١٨ص (، عبد الرمحن الوكيله هي الصوفية هذ) ٥(
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والذي يتدبر القرآن جيده يف كل آيات : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
، ويكرر هذه الدعوة اجلليلة عشرات  خالصاًسوره يدعو إىل توحيد اهللا توحيداً

   .)١() وروحه ومالكهوعشرات املرات؛ ألا كما قلنا قوام الدين
كان يركز ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  عبد الرمحن الوكيل /  ومما سبق يتضح أن الشيخ

على بناء العقيدة السليمة واالهتمام ا، والدعوة إىل توحيد اهللا تعاىل، وقد بذل جهده يف 
 ـ من وجهة نظري واهللا تعاىل أعلم ـذلك، وكان شغله الشاغل، وميكن إرجاع ذلك 

  : نيلسبب
 ما تقدم من أمهية التوحيد، وتركيز القرآن الكرمي والسنة النبوية عليه، واعتناء – أ 

 عبد الرمحن الوكيل، ومصادر / السلف الصاحل به، وتلك هي مراجع الشيخ
  .تلقيه للعلوم

دع، واالحنرافات العقدية يف اتمع ـه من ظهور البـ يف زمان ما كان منتشراًـب 
واتمع املصري خاصة؛ فلم يكن الشيخ رمحه اهللا تعاىل ليغيب اإلسالمي عامة، 

عنه ذلك الواقع املأساوي، وتلك األحوال املتردية اليت يعيشها جمتمعه يف كثري 
  .وخاصة يف جانب توحيد اهللا تعاىلمن جوانب البناء الفكري اإلسالمي، 

الم كالبهائية ومل يكن انتشار التصوف واحلركات الفكرية األخرى املناهضة لإلس
  . من مظاهر غياب الوعي العقدي عند اتمعوالقاديانية والشيوعية وغريها إال مظهراً

إن صفوف الشباب امللتفة حول قرب من القبور تدعوه وتستغيث به لتفريج 
الكرب، وتوسيع الرزق، وإعطاء املال والولد، كانت تالحق الشيخ رمحه اهللا تعاىل، 

ه صفو منامه ويقظته، فلم يكن له بد من التركيز على الدواء وتقض مضجعه، وتكدر علي
سوا الشايف ألولئك احليارى الذين استبد أصحاب البدع واخلرافات بأفكارهم، وده

  .عقوهلم يف وحل العمى والتيه
  

                                 
 ).٥ص(هـ ١٣٧٩تاريخ ،  ٣عدد ال  ، مقالة نور من القرآن ،جملة اهلدي النبوي) ١(
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أنصار السنة " رادا على من قال له وجلماعته  ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
: يقول له" ةـعوة لتوحيد اهللا واتباع الكتاب والسنما مسعنا عنكم غري الد": احملمدية

 أن يسلكه يف دعوة الناس إىل اهللا فركز ����وذلك هو السبيل الذي أمر اهللا رسوله (... 
  .)١()الدعوة أول أمرها يف تصفية النفوس من دنس الشرك، والقلوب من لوثة الوثنية

ي ـ، مث ف أوالًن اهللاـ يف دي ـرمحه اهللا تعاىلـ ومن هنا يتضح فقه الشيخ 
اس إىل ـف تدعو النـه، فلم يكن يعطيهم إال ما حيتاجون له؛ إذ كيـالواقع الذي يعيش

ما ال يفهمون، وكيف تطلب منهم ما ال تدركه عقوهلم، وال تستوعبه أفكارهم، وهل 
توكلون عليه، وجياهدون يعقل أن ختوفهم ممن مل يعرفوه حق املعرفة، وجتعلهم يرجونه وي

  .هيف سبيل
فليكن اجلهاد األول يف سبيل دعم قلوب : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 

هؤالء املارقني باإلميان باهللا، يف ربوبيته وإهليته، والتوكل عليه واخلوف منه، والرجاء له، 
  .والعمل له، والقول ابتغاء رضاه

سها احلياة فإذا متكن سلطان اإلميان والتوحيد من القلوب كانت العقيدة اليت ال مت
بفتنة، وال خييفها طغيان، وعن هذه العقيدة تتجلى أشرف األخالق، وأمسى الفضائل، 

   .)٢()وأزكى املشاعر
 يف دعوته إىل اهللا  ـرمحه اهللا تعاىلـ ولقد كان هذا التدرج الذي سلكه الشيخ 

ولني قوله تعاىل هو ما حيتاجه الناس يف زمانه، وإذا ما انضاف له أسلوبه الدعوي اجلميل، 
يف وقت اللني وشدته يف وقتها، فال عجب أن يلتف حوله اجلم الغفري من املسلمني طالبني 
للحق، باحثني عن اهلدي النبوي من هذا العامل الرباين، وهو ما كانت تتميز به دروسه، 

  .ل له األجر واملثوبة وأجز ـ رمحه اهللا تعاىلـ وحماضراته 

                                 
 ).١١٧ص( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(

 ).١١٦ص( السابقملرجع ا) ٢(
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مبعىن : ربب فالن فالناً وربى فالن فالناً وربت فالن فالناً وتربب فالن فالناً
  :حفظه ورباه، قال الشاعر

��:�*----�#%��----T����----��}----���I% "----'��  �����*---Y#�$��6---�4�&---'������Y�---��---'T%F١E� �

  . املرىب: واملربوب. ، ورببه، وترببه، مبعىن أي رباهورب فالن ولده يربه رباً
  :قال الشاعر

����H-----J�Iو�&,-----J%�I1&�وR_-----#�s�-----�  

  

��----#��:M�----א���----,R�fدوא�&��----�F٢E� �
� � بابة الر: مـف، واالسـ وقد خيف����ري اهللا ـق على غـال يطل: رب بالالمـوال

  .)٣( والربوبية بالضمـ بالكسر ـ
مصدر من الفعل ربب وهي صفة اهللا تعاىل، والرب يف كالم : فالربوبية إذن 

  .منها املالك، والسيد املطاع، واملُصِلح: العرب يطلق على معان
�ً4GEA���4א��#�#�"�א���/����W� �

  : اختلفت عبارات العلماء يف تعريف توحيد الربوبية وإن اتفقت يف املعىن
أن اهللا رب كل : " بأنه يعين ـرمحه اهللا تعاىلـ فعرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .)٤("شيء ومليكه وخالقه 
                                 

 .)٣٠٤ ، ص٢ج(األغاين : وانظر . البيت البن ميادة) ١(
 )٨٨ ، ص١ج(أدب الكاتب : انظر . والبيت لسالَمة بن جندل ) ١٤٧ ، ص٢ج(صحاح للجوهري ال) ٢(

: الناشر حممد الدايل: احملقق )هـ٢٧٦: املتوىف (،أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري: املؤلف
 .مؤسسة الرسالة

 ).١١١ص /١ج (، للفريوز آياديالقاموس احمليط ) ٣(

  .)١٠٥ ، ص٣ج( ى ابن تيميةجمموع فتاو) ٤(
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  ٢٩٤ 

ق كل ـرار بأن اهللا خالـد الربوبية وهو اإلقـتوحي: "ويف موضع آخر يقول
  .)١("شيء وربه

توحيد الربوبية املتضمن أنه وحده : " ـرمحه اهللا تعاىلـ وقال اإلمام ابن القيم 
  .)٢("الرب، اخلالق، الفاطر

  .هو إفراد اهللا تعاىل بأفعاله: ل توحيد الربوبيةوقي
اخللق والرزق واإلنعام وامللك والتصوير، والعطاء :  كثرية منها����وأفعال اهللا 

واملنع، والنفع والضر، واإلحياء واإلماتة، والتدبري، والقضاء والقدر، وغري ذلك من 
  .)٣(ك له فيهاأفعاله اليت ال شري

إلقرار اجلازم بأن اهللا تعاىل رب كل شيء ومليكه هو ا: وقيل توحيد الربوبية
ن له ويل من الذل، ـوخالقه ومدبره واملتصرف فيه، مل يكن له شريك يف امللك، ومل يك

وال راد ألمره وال معقب حلكمه، وال مضاد له وال مماثل، وال مسي له وال منازع يف شيء 
  .)٤(يته، ومقتضيات أمسائه وصفاتهمن معاين ربوب

                                 
مؤسسة قرطبة :  الناشر ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس: منهاج السنة النبوية املؤلف ) ١(

  .)٢٨٩، ص٣ ج. (حممد رشاد سامل . د:  حتقيق هـ ،١٤٠٦الطبعة األوىل ، 
 ،ازـمكتبة نزار مصطفى الب: الناشر . بد اهللاحممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو ع: بدائع الفوائد املؤلف ) ٢(

 عبد احلميد  عادل،هشام عبد العزيز عطا: حتقيق م، ١٩٩٦ /هـ١٤١٦ الطبعة األوىل ، ،مكة املكرمة
 ).١٨٥، ص٥ج( أشرف أمحد ،العدوي

: لناشر األوىل ا:  الطبعة ،خنبة من العلماء:  املؤلف ،)١/١١ (كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة) ٣(
: ر ـة السعودية ، تاريخ النشـ اململكة العربي،وة واإلرشادـوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدع

 .هـ١٤٢١
حازم القاضي ، :  ، حافظ بن أمحد احلكمي ، ت أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة) ٤(

 .)٥٥، ص١ج (هـ١٤٢٢ية السعودية ، الطبعة الثانية ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف، اململكة العرب
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  ٢٩٥ 

وأما الثاين وهو : " فقال ـرمحه اهللا تعاىل ـ )١(اإلمام ابن أيب العز احلنفيوعرفه 
توحيد الربوبية، كاإلقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعامل صانعان متكافئان يف 

  .)٢("الصفات واألفعال
هو إفراد اهللا سبحانه : " فقال ـرمحه اهللا تعاىلـ  )٣(ابن عثيمني/ وعرفه الشيخ 

   .)٤(" أمور ثالثة؛ يف اخللق، وامللك، والتدبريوتعاىل يف
فاخللق يدخل فيه اإلبداع واإلجياد واإلنشاء وفق تقدير سابق، وامللك والتدبري 

ة، ورزق، إىل غري ذلك من ـيدخل فيهما تصرفه سبحانه يف خلقه، من إحياء، وإمات
 إليه، وهذه  عنهم وفقرهم ـسبحانه وتعاىلـ تدبريه ملخلوقاته، كما يتضمن غناه 

  .صفات الرب
ومن املعلوم أن إقرار املشرك بأن اهللا رب كل شيء ومليكه وخالقه ال ينجيه من 

  .عذاب اهللا، وال يصري الرجل مبجرده مسلما
ولذلك مل ينفع املشركني األول اإلقرار به؛ فقد قوتلوا مع إقرارهم بأن اهللا رب 

��©�IIII: كل شيء وخالقه كما قال تعاىل �̈�§��¦��¥�©�� �̈�§��¦��¥�©�� �̈�§��¦��¥�©�� �̈�§��¦��¥¬��«��ª�¬��«��ª�¬��«��ª�¬��«��ª�®®®®��������
±��°���¯±��°���¯±��°���¯±��°���¯²²²²�̧�¶��µ�� �́�³���̧�¶��µ�� �́�³���̧�¶��µ�� �́�³���̧�¶��µ�� �́�³����������HHHH )٥(.   

                                 
فقيه ويل منصب قاضي ) ٧٩٢ ـ ٧٣١(، روف بابن أيب العز احلنفيعلي بن عالء الدين على املع: هو ) ١(

وشرح العقيدة الطحاوية . يف الفقه احلنفي . التنبيه على مشكالت اهلداية: فه من تصاني. القضاة بدمشق
 ).٣١٣، ص٤ج( ، واألعالم للزركلي ، )١٦٠ –١٥٩ ، ص٣ج(الكامنة ، انظر الدرر . وغريها 

 بريوت ، الطبعة الرابعة ، ،املكتب اإلسالمي: نفي ، الناشر شرح العقيدة الطحاوية  ابن أيب العز احل) ٢(
 .)٧٧ ، ص١ج. (هـ١٣٩١

ية الشريعة وأصول الدين حممد بن صاحل بن عثيمني من كبار علماء البالد السعودية ، كان أستاذ بكل: هو ) ٣(
انظر ترمجته يف . بالقصيم التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، له مؤلفات كثرية مطبوعة متداولة 

 .)٤٨ ـ ٤٢ص (فهد البدراين وفهد الرباك : ، إعداد } علماؤنا { رسالة صغرية بعنوان 
 ـ ، رمحه اهللا تعاىلـ عثيمني ال حممد بن صاحل: لعالمة  لشيخ اإلسالم ابن تيمية لشرح العقيدة الواسطية) ٤(

 ).٢١، ص١ج(. هـ ١٤٢٣سعد بن فواز الصميل ، دار ابن اجلوزي ، الطبعة الثالثة ، : اعتناء 

 ).٢٥ آية :سورة لقمان( )٥(
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مل  والعلل القائلني بقدم العا)١(ومع ذلك فقد وجد من ينكره من أهل الطبائع
  .وأبديته

رمحه اهللا ـ  أرادوا البحث مع اإلمام أيب حنيفة وقد جاء يف بعض اآلثار أن قوماً
أخربوين قبل أن : "  ـعاىلرمحه اهللا تـ  يف تقرير توحيد الربوبية، فقال هلم  ـتعاىل

نتكلم يف هذه املسألة عن سفينة يف دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغريه بنفسها وتعود 
  ".بنفسها، فترسو بنفسها وترجع، كل ذلك من غري أن يديرها أحد؟ 

 يف سفينة فكيف يف إذا كان هذا حماالً: فقال هلم. هذا حمال ال ميكن أبداً: " فقالوا
  .)٢("له، علوه وسفله؟  كهذا العامل

فنبه رمحه اهللا تعاىل إىل أن اتساق العامل يف نظام واحد، ومتام خلقه، ودقة صنعه 
: وإتقانه، دليل على وحدانية خالقه، وتفرده يف اخللق وامللك والتدبري، كما قال تعاىل

IIII¶��µ���� �́�³�������²�����±��°¶��µ���� �́�³�������²�����±��°¶��µ���� �́�³�������²�����±��°¶��µ���� �́�³�������²�����±��°¸̧̧̧¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹����������HHHH )٣(.  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 إىل الطبيعة القائلون بالطبائع هم الدهريون القائلون بعدم وجود اخلالق املدبر ويرجعون كل ما يقع يف الكون) ١(

املعجم : انظر . ويزعمون أن الكون وجد بنفسه من غري حاجة إىل علة خارجية) الطبيعيون : ( ويسمون 
 ).١٧ ص ،٢ج (  دار الكتاب اللبناين، م١٩٧٩ ،مجيل صليبا.دالفلسفي 

 .)١٩ ، ص١ج (، خنبة من العلماءأصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة) ٢(
 ).٢٢ية آ:سورة األنبياء( )٣(
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  ٢٩٧ 

�א�D'ECא����� �

��b--��)	��א��;:�א���9������Lد�א������aن������4א��#�#�"�--$;�3א��#���� �

 عبد الرمحن الوكيل ببيان أنواع التوحيد الثالثة، واعتىن بكل / لقد اهتم الشيخ
واحد منها، وإن كان ركز يف كثري من كتبه ومقاالته على النوعني اآلخرين بسبب 

قارعة أعداء امللة والدين، وكشف عورام، وبيان هزالة أقواهلم، وضعف احلاجة إليهما مل
 عن الدينية؛ إال أنه مع ذلك كان يعرج بني الفينة مستندام الفكرية، والعقلية؛ فضالً

  .ربوبية ويبينه ويذكر مدى أمهيتهواألخرى على توحيد ال
 االعتقاد الصادق :وأدل دليل على إخالص اإلميان: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 

   .)١(.)..يف أن اهللا وحده هو الرب اخلالق احلكيم العليم
 حني جعل اعتقاد الربوبية من أدل الدالئل على  ـرمحه اهللا تعاىلـ فانظر إليه 

رزقه وتدبريه هلذا صدق اإلميان وإخالصه؛ إذ كيف يؤمن باهللا ويعبده من ينكر خلقه و
  .الكون العجيب

 الضرورة العقلية البدهية يف أن وحدة الكون  ـعاىلرمحه اهللا تـ ويوضح 
  .جيب دليل ضروري على وحدة اخلالقوانتظامه وتناسقه الع

واخلالقية من أعظم أركان توحيد الربوبية، وهي برهان قوي على عدم تعدد 
  .ال واحد، هو الرب املالك املدبراآلهلة فال خالق إ

ي يكفر مبا يشعر به احلجر؛ فيهبط أي حس هذا الذ: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
  من خشية اهللا، أو يشقق فيخرج منه املاء، أو تتفجر فيه األار؟

 من الصلد شد بالدة وصمماًاد، وأـون أدىن من اجلمـلقد أىب إال أن يك
  .الكنود

                                 
 ).٨ص( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(
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  ٢٩٨ 

؛ فإنه يرى الوجود يف إحكامه، ���� بوحدانية اهللا إن احلس الصادق يشهد صادقاً
ى وحدة اخلالق، إذ لو كان ـ عل قوياً، وبرهاناًاًـ جلي مجاله دليالًوكمال نظامه، وإشراق

  .)١()معه غريه لفسد نظامه، واختل إحكامه، وشاه مجاله

ومن أكرب األدلة على املخالفني يف توحيد الربوبية إقرار املشركني أنفسهم ا، 
  .إذعام حلقيقتها، وشهادم او

ادة هللا بأنه ـواه املشركني نسمع الشهـمن أفو. .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
مل يكن معه أحد يوم خلق السماوات واألرض، وذا احلق الذي يقرون به يقيم اهللا 

   .)٢()حجته البالغة العالية عليهم إذ كانوا يقرون بأنه ليس له شريك يف خالقيته

 حني خلق ويبني عالقة املخلوقني باخلالق، وأسبقية اهللا تعاىل األبدية، وأنه
 على خلقها، وتكوينهما؛ فيقول عند تفسريه لقول اهللا السماوات واألرض مل يشهد أحداً

��IIIIªªªª :تعاىل �̧�¶����������µ�� �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«���� �̧�¶����������µ�� �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«���� �̧�¶����������µ�� �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«���� �̧�¶����������µ�� �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«��
º� � �¹º� � �¹º� � �¹º� � �¹HHHH )م أولياء من دوين معي حني خلقت : ()٣ما كان هؤالء الذين تتخذو

ا، وال كيف خلقتها، وال كيف م مىت خلقتهـالسماوات واألرض؛ فال يعلم أحده
  .دبرت أمرها، وسخرت لكم ما فيها

  : وهذا اجلزء من اآلية يقرر هذه احلقائق

  .أن اهللا سبحانه هو األول

  .أنه جل شأنه هو اخلالق

  .أنه ليس له ويل من الذل، وال معني من العجز، وال ولد

                                 
 ).٥ص(هـ ١٣٨٠تاريخ ،٣عدد ، مقالة نور من القرآن ، جملة اهلدي النبوي ) ١(

 ).٨ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٥عدد ، جملة اهلدي النبوي  )٢(

 ).٥١ آية :سورة الكهف( )٣(
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ملشركون أن كل من عداه هم من خلقه وعبيده، ومنهم هؤالء الذين يتخذهم ا
  .أولياء هلم من دون اهللا

وأنه ليس له شريك يف ربوبيته القاهرة القادرة املكلفة اليت يمن على كل مقاليد 
   .)١()السماوات واألرض

 حال املشركني، وعجزهم عن فعل أي شيء من  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويوضح 
ا، ـليت يشاهدول السماوات اـأفعال اهللا سبحانه وتعاىل، فال هم مستطيعون خلق مث

  .يء مثل األرض اليت يعيشون عليهاوال صنع ش
أما اخلالق سبحانه وتعاىل فهو اخلالق هلذه املخلوقات العجيبة، وتتجلى قدرته 

  . على غري مثال سابقـ  أيضاًـليس فقط يف خلقها، وتدبريها، وإمنا يف خلقها 
على خلق اإلنسان فكيف مبن خلق هذه املوجودات املشاهدة، أال يستطيع ويقدر 

  ذلك املخلوق الضعيف الصغري احلجم واإلدراك؟

��������____IIII~��}��|��{��z~��}��|��{��z~��}��|��{��z~��}��|��{��z :ه تعاىلـ على قولاًـ معلق ـه اهللا تعاىلـرمحـ يقول 

a�`a�`a�`a�`� �� �� �� �  HHHH )م يرون السماء يف عظمتها وجالل صنعها، ويشعرون شعوراً: ()٢إ 
 يرون األرض،  بعجزهم الدائم حيال القيام بعمل شيء منها، وكذلك صادقاًمسيطراً

ويبده عقوهلم يف كل حلظة ما فيها من آيات تدل داللة قاطعة على أن خالق هذه األرض 
   .)٣()حي موجود حكيم عليم خبري رحيم

 بذلك على ضرورة توحيد اهللا ويتفكر الشيخ يف خملوقات اهللا العظيمة مربهناً
جود خالقها؛ وانتظامها تعاىل يف ربوبيته، وأن وجود هذه املخلوقات العظيمة دليل على و

  ..حبيث يصلح كل منها ملا خلق له برهان ساطع على املدبر الذي دبر هلا أمورها

                                 
 ).٧ـ٦ص(ـ ه١٣٨٣ تاريخ ٥عدد ، مقالة نور من القرآن ، جملة اهلدي النبوي ) ١(

 ).٢٧ آية :سورة النازعات( )٢(

 ).١٢ص(هـ ١٣٨١ تاريخ ،١١عدد ، مقالة نور من القرآن ، جملة اهلدي النبوي ) ٣(
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ورب هذه العوامل الكبرية العظيمة اجلليلة ال بد : ( ـرمحة اهللا تعاىلـ يقول عليه 
أن يكون أكرب وأعظم وأجل، فهو خالق وهي خملوقة، وحمال أن يساوي اخللق خالقة؛ 

زائن اهللا اليت ينفق منها على هذه العوامل كلها يف السماوات واألرض ولنتدبرها فلنتدبر خ
ى من ـة، مث إىل ما ال يتناهـاء واألرض إىل أن تقوم الساعـمنذ أن خلق اهللا السم


 �#�C�D��)�EF��: "الزمن الفياض بعطاء غري جمذوذ من اهللا، كما جاء يف الصحيحني
�د�א

��

�ل�وא
�����,،������א
מ��Dض�#��� �G
ق�א
�#�وא��وא;%ض؟���%،��%��	מ�#�����ق�#�ذ�

 ��#�" )٢())١(.  
ويربهن برهان العامل املسلم، على تفرد اهللا تعاىل يف احلكم واخللق والقدرة 

IIII��b��b��b��b : عند تفسري قوله تعاىل ـرمحه اهللا تعاىلـ وغريها من مقتضيات الربوبية فيقول 
h��g��f��e����d���ch��g��f��e����d���ch��g��f��e����d���ch��g��f��e����d���ciiii�k��j���k��j���k��j���k��j��s��r��q���p��o��n��m��l�s��r��q���p��o��n��m��l�s��r��q���p��o��n��m��l�s��r��q���p��o��n��m��l�tttt���u�����u�����u�����u��

y� �x� �w� � � � � � �vy� �x� �w� � � � � � �vy� �x� �w� � � � � � �vy� �x� �w� � � � � � �v� �� �� �� �HHHH )مث يبني اهللا سبحانه يف هذه اآليات أن السماوات . .: (.)٣
واألرض، ومن يف السماوات ومن يف األرض، كل يسبح هللا، وكل يشهد بترتيهه، وكل 

  . وإن كرهايسجد له إن طوعاً

IIII�������������̀�_�̀�_�̀�_�̀�_��i���h��g��f���e��d��c��b��a�������i���h��g��f���e��d��c��b��a�������i���h��g��f���e��d��c��b��a�������i���h��g��f���e��d��c��b��a�����jjjjk��k��k��k����������
 HHHH )٤(IIIIa�� �̀�_��~��}��|��{��za�� �̀�_��~��}��|��{��za�� �̀�_��~��}��|��{��za�� �̀�_��~��}��|��{��zbbbbf������� �e������d��c��f������� �e������d��c��f������� �e������d��c��f������� �e������d��c������� �� �HHHH )٥(. IIII������¤��£������¤��£������¤��£������¤��£

�̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦�������¥�̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦�������¥�̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦�������¥�̄�®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦�������¥°°°°µ�� �́�³���²����������±��µ�� �́�³���²����������±��µ�� �́�³���²����������±��µ�� �́�³���²����������±��¶¶¶¶��¹�� �̧���¹�� �̧���¹�� �̧���¹�� �̧�

                                 
) ٣٦٢، ص١١ج (٤٦٨٤حديث رقم " وكان عرشه على املاء"صحيح البخاري كتاب التفسري باب قوله ) ١(

، ٣ج (٢٣٥٦حديث رقم  .ق باخللف باب احلث على النفقة وتبشري املنف، كتاب الزكاة،صحيح مسلم
 .)٧٧ص

 ).١٤ص(هـ ١٣٨١ تاريخ ،١١عدد ، مقالة نور من القرآن ، جملة اهلدي النبوي ) ٢(

 ).٤٤ آية :سورة اإلسراء( )٣(

 ).١٥ آية :سورة الرعد( )٤(

 ).١ آية :سورة احلشر( )٥(
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  ٣٠١ 

¼��»��º¼��»��º¼��»��º¼��»��º��� �� �� �HHHH)١(.� � �� � �� � �� � �IIII¤��£��¢��¡����� �~¤��£��¢��¡����� �~¤��£��¢��¡����� �~¤��£��¢��¡����� �~¥¥¥¥��§��¦����§��¦����§��¦����§��¦��
¨̈̈̈������������HHHH )٢(��������IIII×����É���È��Ç������Æ��Å��Ä×����É���È��Ç������Æ��Å��Ä×����É���È��Ç������Æ��Å��Ä×����É���È��Ç������Æ��Å��ÄHHHH )٣(.   

  . سبحانهيسبح حبمد اهللاما من شيء يف الوجود إال وهو 
وهذا توكيد ملا قبله، إا تدل على وحدانية اخلالق وحكمته وقدرته وجالله 

   .)٤()وكربيائه وعلوه ومجاله، وتدل على أنه ليس له شريك يف حكمه
 من مقتضيات الربوبية، ومن أركان توحيدها، أما عن املشيئة اليت هي أيضاً

 ـ كباقي مقتضيات الربوبية ـعلى أن اإلميان ا ـ رمحه اهللا تعاىل ـ فيؤكد الشيخ 
 ركن أساسي دل عليه القرآن الكرمي داللة واضحة صرحية يف غري ما آية فيقول موضحاً

 حقيقة أن توحيد الربوبية هللا تعاىل يقتضي اإلميان مبشيئته املطلقة هذا املعىن ومبيناً
 عند كالمه  ـمحة اهللا تعاىلرـ وخالقيته لكل شيء وربوبيته لكل خملوق، يقول عليه 

��IIII��³��²����±��° :على قول اهللا تعاىل �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��³��²����±��°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��³��²����±��°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��³��²����±��°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§

µ� �´µ� �´µ� �´µ� �´HHHH )أثبتت اآليات الكرمية السالفة أن اهللا سبحانه هو رب كل شيء : ()٥
ر كل مشيئة وتسخر ـ املشيئة املطلقة اليت تقهـ جل شأنه ـوخالق كل شيء وأن له 

   .)٦()ملا تشاء كل مشيئة
ة أمت بيان وأوفاه، ـ وبني توحيد الربوبي ـرمحه اهللا تعاىلـ د أوضح الشيخ ولق

 لواحد من أهل البدع؛ فأزال األقنعة اليت كان يستتر خلفها أهل البدع يف ومل يترك عذراً
ادعائهم للربوبية، وكشف عورام حىت بدت للعيان مشاهدة، فلم يبق هلم إال أن 

                                 
 ).٤١ آية :سورة النور( )١(

 ).٧٩ آية :سورة األنبياء( )٢(

 ).١٣ آية :عدسورة الر( )٣(

 .)بتصرف يسري ()٧ـ٦ص (هـ ١٣٨٠تاريخ،  ٣العدد ، مقالة نور من القرآن ، جملة اهلدي النبوي ) ٤(
 ).٥٦ آية :سورة اإلسراء( )٥(

 ).٤ص(هـ ١٣٨٠ ، تاريخ ٩ عدد  ، مقالة نور من القرآن ،جملة اهلدي النبوي) ٦(
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ني، وهذا ما ال يريدونه؛ فإم ما فتئوا ـم أمام املسلميصرحوا بربوبيتهم فيزداد تعريه
  .فكوا يتخفون وراء كل أكمة وربوةون التصريح مبرادهم، وما انـخياف

ده يف تعليم الناس حقيقة توحيد الربوبية، ـجهـ رمحه اهللا ـ لقد بذل الشيخ 
 تعاىل، ليربهن من خالل ذلك إىل أن حقيقة ألفاظ هؤالء املبتدعة هي ادعاء حقوق اهللا

ن وعقول س الدين وحمو آثاره، ورغبة منهم يف السيطرة على أدياـوحماولة منهم لطم
  .العوام، حىت يدينوا هلم

 قد وفق إىل حد كبري يف الوصول إىل ـ رمحه اهللا تعاىل ـوال شك أن الشيخ 
لك عن اهلدف املراد عند كل عامل رباين، وهو إيضاح احلق، وتبيني الدين، ليهلك من ه

  .بينة وحيىي من حي عن بينة
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  ٣٠٣ 

�  א"	! �א���

  ���د-���,��ن���*���א()�'�وא�%$�#

����2����W*���א()�'�وא�%$�#�Wא"01/�א(ول �

 ـ كما قدمت ـ كانوا يدخلون  ـرمحهم اهللا تعاىلـ إن السلف الصاحل 
توحيد األمساء والصفات يف توحيد الربوبية، ورمبا أفرده بعضهم، وألجل ذلك ال تكاد 

يف كتب املتقدمني، ومع ذلك فقد عرفه بعض العلماء تعريفات   حمدداًجتد له تعريفاً
  :  ما يليـ يف نظري واهللا تعاىل أعلم ـعديدة من أوجزها وأمتها 

أن نصف اهللا مبا وصف به نفسه يف كتابه أو على :  توحيد األمساء والصفات هوـ ١
  .)١( لسان رسوله من غري حتريفٍ وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل

 هو اإلميان بكل ما ورد يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة من صفات اهللا تعاىل؛ ـ ٢
  .صفات ذاته وأفعاله

 ، بال تكييف وال تعطيل����ه رسوله ـ وكما وصف،بأن نصفه ا كما وصف نفسه
  .)٢( وال تأويل، وال حتريف، وال متثيل،هوال تشبي

، ���� لنفسه، وأثبته له رسوله هو إثبات ما أثبت اهللا:  توحيد األمساء والصفاتـ ٣
 من األمساء والصفات واإلقرار هللا ����ونفي ما نفى اهللا عن نفسه، ونفاه عنه رسوله 

  .)٣(شعار آثارها ومقتضياا يف اخللقتعاىل مبعانيها الصحيحة ودالالا واست

                                 
حممد بن إمساعيل الصنعاين، حممد ، تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد ويليه شرح الصدور يف حترمي رفع القبور  )١(

مطبعة سفري، الرياض، اململكة    : الناشر ،عبد احملسن بن محد العباد البدر     : احملقق،  بن علي بن حممد الشوكاين    ا
 .)٩ص (، هـ١٤٢٤ األوىل، الطبعة ،العربية السعودية

عبد الرمحن الدوسري ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الثانية ، / ، للشيخاألجوبة املفيدة ملهمات العقيدة ) ٢(
 .)٧ ، ص١ج (م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

 .)٩٨ ، ص١ج (، خنبة من العلماءأصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة) ٣(
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  ٣٠٤ 

وأرجحها عندي وأكملها التعريف األخري ألنه تضمن اإلثبات والنفي واإلميان 
ف ـرب ما يكون إىل التعريـالداللة، واستشعار اآلثار وغري ذلك، فهو أقباملعىن و

  . اجلامع املانع

بقي أن يضاف له أن النفي معناه الوصف بالضد، وإال فإن العدم احملض ال يعترب 
 .صفة، ومل أجد من أضافه يف التعريف، واهللا تعاىل أعلم

����3��Wא���20��,���א()�'�وא�%$�#�Wא"01/�א����� �

 يف باب األمساء والصفات  ـرمحهم اهللا تعاىلـ إن مذهب السلف الصاحل 
  .ني مشرق كالشمس يف رابعة النهارواضح ب

صلى اهللا عليه ـ إم يصفون اهللا تعاىل مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله 
  .وال تعطيل، وال تكييف وال متثيل، من غري حتريف  ـ وآله وصحبه وسلم

صلى اهللا عليه ـ  تعاىل ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله وينفون عن اهللا
  . ـ وآله وصحبه وسلم

زهون اهللا تعاىل عن مشاة ـومع إثبام لتلك األمساء والصفات، فإم ين

 IIIIPPPP QQQQ RRRR SSSS TTTT UUUU VVVV :ن من قوله تعاىلـني، متخذيـاملخلوق
WWWW XXXXHHHH )يف هذا الباب، فقوله تعاىل دقيقاًاًـميزان .)١ : IIIIPPPP QQQQ RRRR 
SSSSHHHH )ه ـ رد على املمثلة؛ فال مثيل هللا تعاىل يف أمسائه وصفاته وأفعاله، وال شبي.) ٢

رد على . )٣( IIIIUUUU VVVV WWWW XXXXHHHH :ه جل من قائلـله، وال نظري، وقول
  .)٤(املعطلة

                                 
 ).١١ آية :سورة الشورى( )١(
 ).١١ آية :سورة الشورى( )٢(
 ).١١ آية :سورة الشورى( )٣(
 .)١٨ ، ص ٢ج (، حممد األمني الشنقيطيأضواء البيان) ٤(
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وإن املطالع يف كتب سلف هذه األمة جيد أم متفقون على وصف اهللا تعاىل بكل 
،  ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ ه ـه أو وصفه به رسولـما وصف به نفس

  . ذلك أكثر من أن حتصى أو تستقصىكما تقدم، ونصوص األئمة يف

ة وأئمتها أن يوصف اهللا ـق عليه سلف األمـفالذي اتف: (يقول شيخ اإلسالم
مبا وصف به نفسه، ومبا وصفه به رسوله من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف 

م بالشرع مع العقل أن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف متثيل، فإنه قد علوال 
   .)١()صفاته وال يف أفعاله

 متناولة يف جمملها  ـرمحهم اهللا تعاىلـ وكتب السلف الصاحل وأقوال أئمتهم 
ة على وجوب اإلميان ـة، على وجه التفصيل، ومشتملـجلميع األمساء والصفات الثابت

  .لى وجه اإلمجالمبا جيب اإلميان به ع

وال يؤمنون مبجرد األلفاظ دون املعاين؛ فأمساء اللَّه تعاىل عند السلف أمساء على 
وهو الغين الذي يتصف بالغين،  مسمي، فهو سبحانه وتعاىل القادر الذي يتصف بالقدرة،

  .)٢(، وهكذا يف سائر األمساء والصفاتوهو القوي املتصف بصفة القوة

  .ات على احلقيقة ال على اازوحيملون األمساء والصف

 معىن وكيفية وماهية، فمعناها معلوم معروف، ����ولكل صفة من صفات الباري 
  .يتها، ال يعلمها إىل اهللا تعاىلوكيفتها وماه

واملسألة صحيحة يف املنقول صرحية يف املعقول، فكما أننا ال نعلم كنه ذات اهللا 
  .)٣( الصفات فرع عن الكالم يف الذاتتعاىل، فكذلك جنهل كنه صفاته، فالكالم يف 

  
                                 

 اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع ، خالد بن مسعود اجلعيد ، وعلي بن جابر العلياين ، وناصر املسائل العقدية) ١(
 هـ١٤٢٨ي ، دار الفضيلة ، الرياض ، الطبعة األوىل ، عبد اهللا الدميج. د: ابن محدان اجلهين ، إشراف 

 ). ٢٩٤ـ٢٩٣ص (

 .)٣٢ ، ص١ج  ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  حممد األمني الشنقيطي  وعقالًاألمساء والصفات نقالً) ٢(
 ).٢٩١ص (املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع ) ٣(



��������������א���������د�א����Wא�	���א�������W� �

 

 

  ٣٠٦ 

يف تعريفه مبنهج السلف الصاحل يف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وقد ذكر ابن القيم 
  .األمساء والصفات ضوابط أنقلها لعظم فائدا

ار عنه تعاىل ـأن ما يدخل يف باب اإلخب: اـأحده: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
ه خيرب به ـود والقائم بنفسه فإنـكالشيء واملوجأوسع مما يدخل يف باب أمسائه وصفاته 

  .عنه وال يدخل يف أمسائه احلسىن وصفاته العليا
أن الصفة إذا كانت منقسمة إىل كمال ونقص مل تدخل مبطلقها يف أمسائه بل يطلق : الثاين

عليه منها كماهلا وهذا كاملريد والفاعل والصانع فإن هذه األلفاظ ال تدخل يف 
الق بل هو الفعال ملا يريد فإن ـاه بالصانع عند اإلطـط من مسـ غلأمسائه وهلذا

ة وهلذا إمنا أطلق على نفسه من ذلك أكمله ـاإلرادة والفعل والصنع منقسم
  .  وخرباًفعالً

ق كما غلط ـ أن يشتق له منه اسم مطلأنه ال يلزم من اإلخبار عنه بالفعل مقيداً: الثالث
ائه احلسىن املضل الفاتن املاكر تعاىل اهللا عن قوله فيه بعض املتأخرين فجعل من أمس

فإن هذه األمساء مل يطلق عليه سبحانه منها إال أفعال خمصوصة معينة فال جيوز أن 
  .يسمى بأمسائها املطلقة واهللا أعلم

 احلسىن هي أعالم وأوصاف والوصف ا ال ينايف العلمية خبالف ����أن أمساءه : الرابع
تنايف علميتهم ألن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية املختصة أوصاف العباد فإا 
  .خبالف أوصافه تعاىل

أن االسم من أمسائه له دالالت داللة على الذات والصفة باملطابقة وداللة على : اخلامس
  .أحدمها بالتضمن وداللة على الصفة األخرى باللزوم

ث الذات واعتبار من حيث أن أمساءه احلسىن هلا اعتباران اعتبار من حي: السادس
  .الصفات فهي باالعتبار األول مترادفة وباالعتبار الثاين متباينة

ات توقيفي وما يطلق عليه من األخبار ـأن ما يطلق عليه يف باب األمساء والصف: السابع
م بنفسه فهذا ـ كالقدمي والشيء واملوجود والقائون توقيفاًـال جيب أن يك

ائه هل هي توقيفية أو جيوز أن يطلق عليه منها بعض فصل اخلطاب يف مسألة أمس
  .ما مل يرد به السمع
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 أن االسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه املصدر والفعل فيخرب به عنه فعالً: الثامن
 وحنو السميع البصري القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ومصدراً

هذا } فَقَدرنا فَِنعم الْقَاِدرونَ} {ِمع اللَّهقَد س{: وخيرب عنه باألفعال من ذلك حنو
 فإن كان الزما مل خيرب عنه به حنو احلي بل يطلق عليه االسم إن كان الفعل متعدياً

  .واملصدر دون الفعل فال يقال حي

أن أفعال الرب تبارك وتعاىل صادرة عن أمسائه وصفاته وأمساء املخلوقني صادرة : التاسع
فالرب تبارك وتعاىل فعاله عن كماله واملخلوق كماله عن فعاله عن أفعاهلم 

فحصلت أفعاله ،  فالرب مل يزل كامالً،فاشتقت له األمساء بعد أن كمل بالفعل
عن كماله ألنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل 

  .)١()إخل ...واملخلوق فعل فكمل الكمال الالئق به

 رمحهم اهللا  ـف الصاحلـ أن منهج السلـ ومن غريه ـنستخلص مما سبق 
اب والسنة؛ ـ يف هذا الباب قائم على قواعد مثلى دلت عليها نصوص الكت ـتعاىل

ه من ـول وصريح املعقول، مع سالمتـه لصحيح املنقـفتميز منهجهم مبوافقت
  . والتعارض واالضطراب واالختاللضـالتناق

يها منهج السلف الصاحل وميزته يف هذا الباب ومن أهم تلك القواعد اليت قام عل
  : عن غريه ما يلي

  . وإثباتاً اإلقرار باألمساء والصفات الواردة يف الكتاب والسنة نفياًـ  ١

ي التكييف ـة املخلوقني ونفـص والعيوب ومماثلـ ترتيه اهللا تعاىل عن النقائـ ٢
  .والتشبيه عنه

  .)٢(التأويل الفاسد هلاى ظاهرها وذم  إجراء نصوص الصفات علـ  ٣

                                 
 .)٢٧٣ـ٢٧٠ ، ص٢ج (، البن قيم اجلوزيةبدائع الفوائد) ١(
 ).٢٩١ص (املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع ) ٢(
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ه، فإم ـومع اتضاح منهج السلف الصاحل يف باب األمساء والصفات، ووضوح
 قد وقفوا يف وجه املنحرفني يف هذا الباب، وردوا عليهم باألدلة ـإضافة إىل ذلك ـ 

  . وإشراقاًوالرباهني النقلية والعقلية مما زاد منهجهم وضوحاً
����W:=א�א�	��و�>�;:�9א�$�ق�א��7א�45�6 �

  �W)١(אA�B��W@;وً?

وهي من أهم الفرق اليت احنرفت يف هذا الباب، فعطلوا األمساء والصفات، 
ووصفوا اهللا بالسلب والعدم احملض، فاهللا عندهم ليس بعامل، وال بصري وال متكلم؛ بل 

، س مبتكلمـوال ليس بعامل، وال ليس ببصري، وال لي: إم نفوا حىت هذا النفي؛ فقالوا
  . وال هو خارج عن العامل، وال هو داخل فيه، وال هو مباين له

ألن هذه : ووصفوا اهللا تعاىل بأنه قادر وموجود وفاعل وخالق وحمىي ومميت، قالوا
  .)٢(األوصاف خمتصة به وحده

�ً���C�W@�D3�"٣ (א(W  

  :  من النفاة، وقد انقسموا إىل فرقتنيوهم أيضاً
  .ثبت األمساء على أا أعالم حمضة تدل على الذات فرقة تنفي الصفات، وتـ   أ 
 املعلوم،  فرقة تنفي الصفات وتثبت األمساء على أا مبعىن متعلقاا، فالعلم مبعىن ـب

  .)٤(والسمع مبعىن املسموع

                                 
 ).١٣٠ص ( تقدم تعريفهم) ١(
وبيان الفرقة الناجية ، عبد القاهر البغدادي ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، الطبعة الثانية ، الفرق بني الفرق ) ٢(

 .)١٩٩، ص١ج (م١٩٧٧
 ضالة منحرفة ظهرت يف اإلسالم يف القرن الثاين اهلجري، ما بني سنة اسم يطلق على فرقة: املعتزلة )٣(

طائفة متأثرة بشىت اإلجتاهات ، نشأت هذه ال"واصل بن عطاء: " بزعامة رجل يسمى ) هـ١١٠ـ١٠٥(
اليم ووصلـوا إىل عدة يف ذلك العصر ، وقد تفرقت املعتـزلة فرقاً كثـرية، واختلفوا يف املبادئ والتجووامل

 ، والفرق بني الفرق، للبغدادي) ٩٦ـ٥٦، ص١ج(عشرين فرقـة، امللل والنحل، للشهرستاين اثنتني و
 .)١٨٧ـ١١٢: ص(

 ).٢٩٢ص ( إلمجاعاتيمية  ابن ملسائل العقدية اليت حكى فيهاا) ٤(
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؛ بل مل يثبتوا إال سبع صفات، ���� من صفات الباري وقد أولوا كثرياً:  األشعرية ـج
القدرة واإلرادة والعلم واحلياة والسمع والبصر : مسوها الصفات العقلية، وهي

  .والكالم، أما الصفات األخرى؛ فيؤولون بعضها، ويفوضون البعض اآلخر

وقد نص علماء السلف الصاحل على أن كل الفرق اليت نفت أو أولت بعض 
ا التشبيه، الصفات بغرض نفي التشبيه، قد وقعت فيه، ألم ما نفوا إال وقد اعتقدو

وإال فلماذا نفوا بعض الصفات؛ إال ألم يعتقدون أا تشبه  ؛ بيه أصل التعطيلفالتش
صفات املخلوق، فأرادوا ترتيه اهللا تعاىل عن مشاة املخلوق، فوقعوا يف أسوأ من ذلك؛ 

  .)١( بغري دليل شرعيأو أولوها تأويالًحيث عطلوا صفات الباري 

فرق ودحض آرائهم املبنية على وردود علماء أهل السنة واجلماعة على هذه ال
حمض الرأي دون أثارة من علم منتشرة يف كتب أهل السنة، ومعروفة متداولة؛ فال أطيل 

  .)٢( بعرضها، ونقلها، ألا حبثت وعلق عليها مبا فيه الكفاية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  .)٩٣، ص١ج (، للشهرستاينامللل والنحل) ١(
األمني درء تعارض النقل والعقل لشيخ اإلسالم ، ورسالة األمساء والصفات حملمد : ملن أراد التوسع مراجعة ) ٢(

 .الشنقيطي ، وشروح الطحاوية والتدمرية ، والرد على اجلهمية واملعطلة ، وغريها
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�א"01/�א����  �

���H	��א��G>�א��F���"���$3א���20��,���א()�'�وא�%$�#���Lא�5@�א��� �

 ببيان هذا اجلانب  ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل  /لقد اعتىن الشيخ
باس احلق فيه على  ألمهيته والتاملهم يف العقيدة، واعتىن ببيان مذهب السلف فيه نظراً

  .كثري من الناس

 مذهب السلف بذكر األدلة وقد ارتكز كالمه يف أكثر كتبه ومقاالته عليه مقرراً
  .ية الدالة على صحتهنقلية والعقلال

 أنه جيب على املسلم جتاه أمساء اهللا تعاىل وصفاته إثباا،  ـرمحه اهللا تعاىلـ وبني 
ف الصاحل ـ السلاب والسنة وفهمـوأن الذي ينبغي التعويل عليه يف ذلك هو الكت

  .رمحهم اهللا تعاىل

مساءه  هللا أ من نصوص الكتاب والسنة مثبتاً ـرمحة اهللا تعاىلـ فوقف عليه 
ات؛ فهو سبحانه ليس ـوقه عن مشاة املخلـوصفاته كما يليق به تعاىل مع ترتيه

  .كمثله شيء

 منهجه وفق قواعد أهل السنة واجلماعة يف إمراره  ـرمحه اهللا تعاىلـ وقرر 
  . وال تعطيل وال تكييف وال متثيلللصفات كما جاءت من غري حتريف

 الوكيل من خالل مقاالته وكتبه اليت  عبد الرمحن/وعند النظر يف منهج الشيخ
 عند إرادته تبيني معتقده يف هذا  ـرمحه اهللا تعاىلـ عاجلت هذا اجلانب يتضح أنه 

  :  إحدى الطرق التاليةـ  غالباًـاجلانب؛ فإنه يتبع 

  . يورد قوله مباشرة حول اإلميان باألمساء والصفات بعد عرض األدلة ـ أ 

رمحهم اهللا ـ  ابن تيمية حول مذهب السلف الصاحل / م يورد أقواال لشيخ اإلسال ـب
 به، وهذا هو الغالب  يف توحيد األمساء والصفات، ويكتفي بقوله مستدالً ـتعاىل

  .يف معاجلاته هلذا اجلانب
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 مث يعقب على ذلك  ـرمحه اهللا تعاىلـ  ابن تيمية /  يذكر أقوال شيخ اإلسالم ـج
  ".نةأنصار الس"بعقيدته وعقيدة مجاعته 

و الذي قدمت ـد األمساء والصفات على النحـوال شك أن اإلميان واإلقرار بتوحي
ال يقل أمهية عن اإلقرار بالربوبية واأللوهية؛ بل ال أبالغ حني أقول إن اهتمام السلف 

 بتوحيد األمساء والصفات كان أكثر من اعتنائهم بالقسمني ـ  وحديثاً قدمياًـالصاحل 
  .لتوحيداآلخرين من أقسام ا

  : لسببني ـ يف نظري واهللا تعاىل أعلم ـوميكن إرجاع ذلك 

 أن توحيد األمساء والصفات فرض كثري من املتكلمني على املسلمني معاجلته بطرق ـ ١
 منهم ال يؤمن  عن املنهج السوي املستند إىل النقل، وذلك ألن كثرياًعقلية بعيداً

اء السلف رمحهم اهللا تعاىل حملاولة إقناعه إال باملقدمات العقلية؛ فاضطر كثري من علم
  .باملثل؛ فدخل اجلميع يف متاهات عقلية وفلسفية

 وهو أمههما أن أكثر البدع دخلت على املسلمني من خالل اختالفهم يف توحيد ـ ٢
األمساء والصفات؛ فظهرت املعطلة، واملؤولة، واملشبهة، وغريها من الفرق اليت 

قها مع مجاعة املسلمني عدم فهمها حلقيقة توحيد كان من أهم مرتكزات افترا
  .والصفاتاألمساء 

 بتوحيد  ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل / ومن هنا كان اعتناء الشيخ
 من البدع اليت أصابت املسلمني يف أمساء  للدين من جهة، وحتذيراًاألمساء والصفات تبييناً

كثري منهم عن منهج السلف الصاحل؛ إما إىل اهللا تعاىل وصفاته من جهة أخرى، وخروج 
  . أو التجسيم والتشبيه، وحنو ذلكالتعطيل أو التأويل

 مبا جيب اهللا سبحانه هو العليم اخلبري حقاً: (  ـ اهللا تعاىلهرمحـ يقول عليه 
 منه ورمحة هذا يف كتابه احلكيم أجلى وأمت وقد بني لنا عز شأنه تفضالً. لربوبيته وإهليته

ات ما جيب وما جيوز ـفما جيوز المرئ الزعم بأن للعقل التصرف يف إثب. بيانوأكمل 
 بكل ما وصف اهللا به ن صادقاًـوما يستحيل على اهللا سبحانه، واملؤمن احلق هو من يؤم
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وينفي مرتها ما نفاه عنها . ت اهللا سبحانه لنفسهـ ما أثبفيثبت خاشعاً.  ونفياًنفسه إثباتاً
  .  ـ جل وعالـ 

ة واإلهلية ـ يف الربوبي واعتقادياً وعلمياًوعملياً.  قولياًداًـ يوحد اهللا توحيهو من
 ما جاء يف  خملصاًبل جيب عليه قبل هذا أن يتلقى مؤمناً ؛مبا ورد يف الكتاب والسنة

الكتاب والسنة عن صفات اهللا وأمسائه، دون ملسة من ريب تدفعه إىل التأويل، أو مهسة 
  .)١() يهيم به يف التجسيم أو التمثيلتعطيل، أو جتاوب مع احلسمن فكر تلوذ به إىل ال

 من العلماء الذين يقسمون التوحيد إىل  ـرمحه اهللا تعاىلـ ومبا أن الشيخ 
 ـ  كما بينت سابقاًـالربوبية واأللوهية يف كثري من كتبه، ورمبا قسمه إىل ثالثة : نوعني

  .مه على توحيد الربوبيةفإنه رمبا ذكر توحيد األمساء والصفات عند كال

ف اهللا ـة من أن يوصـد يف توحيد الربوبيـوالب: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
؛ فيثبت املؤمن املوحد هللا ما أثبته  ونفياًمبا وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله إثباتاً

ف ـ وال متثيل وال تكيي،ه بال تشبيهـي عنه ما نفاه عن نفسـه، وينفـسبحانه لنفس
  .)٢()تعطيلوال 

ومن املعلوم أنه ال يصف اهللا أعلم باهللا من اهللا، وال يصف اهللا بعد اهللا أعلم به من 
، فاملؤمن الصادق اإلميان يرضى هللا  ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـرسوله 

 ����تعاىل من األمساء والصفات ما رضي لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، فكالم اهللا 
  .حق كله

االعتقاد ... وأدل دليل على إخالص اإلميان: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ ل الشيخ يقو
بأنه فيما أخربنا به عن صفاته وأمسائه مل خيربنا إال مبا هو احلق والكمال، وأنه رضي لنفسه 

   .)٣()هذه األمساء والصفات

                                 
 .بتصرف يسري) ١٧٥ص( ، عبد الرمحن الوكيلمصرع التصوف) ١(
 ).٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
 ).٨ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ٣(
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 توحيد األمساء والصفات بطريقة البسط والنشر ويستطرد يف موضع آخر؛ مبيناً
  .توضيحوال

وصف اهللا سبحانه وتعاىل نفسه بصفات ومسى نفسه : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
  ... بأفعالـ تعالت قدرته ـعن نفسه جل شأنه بأمساء، وأخرب 

 يف اية مبحثه على مث مثل لكثري من الصفات واألمساء من كتاب اهللا تعاىل معرجاً
ها مبا تقتضيه احلاجة، مث عرج على موقف  مناألحاديث الواردة يف األمساء والصفات ممثالً

الصحابة من هذا النوع من التوحيد، ويف النهاية ختم حديثه مبوقف أهل السنة واجلماعة 
 عن اإلمام أيب احلسن األشعري حيث إنه متفق على من توحيد األمساء والصفات ناقالً
  .)١(إمامته بني أهل السنة واألشاعرة

، وموقنني بأنه هو الذي خلق ����ين بصفة اخلالقية هللا ومبا أن املشركني كانوا مقر
الكون، مبا فيه هم أنفسهم كما نص على ذلك كتاب اهللا تعاىل، فإن إقرارهم بصفة 

  .اخلالقية يستلزم إميام ببقية الصفات؛ إذ ال فرق بني اجلميع

واخلالقية أجل وأعظم صفات الربوبية، وهي : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
  ..ستلزم وتتضمن وجود الصفات األخرىت

  .وهكذا... فاخلالق حي رازق قدير مسيع عليم

 ة غريها ـات وما حتدى بصفـا املشركني يف كثري من اآليـوهلذا حتدى اهللا
حىت الصفات األخرى اليت حتدى ا تدل داللة وثيقة على أا ترتبط "كما حتدى ا، 

  .)٢()بصفة قبلها هي اخلالقية

على شبهة القائلني بأن بعض هذه الصفات يوهم غري الالئق باهللا تعاىل ويرد 
ومن أقوى األدلة على قوة اإلميان، وهيمنته على القلب والعقل هو أن تعتقد : (فيقول
 ال يشوبه شك أن كل ما وصف اهللا به نفسه، ومسى به نفسه يف القرآن هو احلق اعتقاداً

                                 
 ).١٣ـ٥ص( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 ).١٠ص(هـ ١٣٨٣ ، تاريخ ٥ عدد  ، مقالة نور من القرآن ،جملة اهلدي النبوي) ٢(
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روح، ـه برأي طـه، أو يضربـأو يرتاب فيه، ـوز ملسلم أن حييد عنـالذي ال جي
   .)١()وهوى مجوح

 لباب األمساء والصفات ميكن أن  ـرمحه اهللا تعاىلـ والناظر يف معاجلة الشيخ 
  : يلخصه يف نقاط ثالثة هي

�Wא�LMא�K,�()�'�وא�%$�#�א��אKد����א����3Jوא������W@I;وً? �

�ً���C : املخلوقني ونفي التكييف والتشبيه عنهترتيه اهللا تعاىل عن النقائص ومماثلة.  

�ً���C :إجراء نصوص الصفات على ظاهرها مع اإلقرار مبعانيها، وذم التأويل الفاسد هلا .  

  : وسوف أبني كل واحدة من هذه النقاط بشيء من التفصيل على النحو اآليت

  :اإلقرار باألمساء والصفات الواردة يف الكتاب والسنة: أوالً

 أن اإلميان ال يتم إال بتحقيق أنواع التوحيد  ـرمحه اهللا تعاىل ـيرى الشيخ 
رمحهم ـ  ما قرر السلف الثالثة؛ فال بد من اإلقرار بتوحيد األمساء والصفات على حنو

  . ـاهللا تعاىل

التوحيد أن نصف اهللا ونسميه مبا وصف ومسى به : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
   .)٢(.)..به العقل، وعمى التقليدنفسه دون أن نتلمس هوى النفس، وش

 يف باب األمساء والصفات وغريه من أبواب  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويسلك 
 هلا وص الكتاب والسنة معظماًـاالعتقاد مسلك السلف الصاحل؛ فيقف عند نص

؛  ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ على ما صح يف سنة رسول اهللا داًـمعتم
 وفق ما وردت به النصوص سىن وصفاته العليا على الوجه الالئق بهفيثبت هللا أمساءه احل

  .الشريفة

أليس من مسو اإلميان ويقينه وقدسية التوحيد أن : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
  .لى هدى من كتاب اهللا وسنة رسولهيكون توحيدنا هللا يف أمسائه وصفاته ع

                                 
 ).٩ـ٨ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(
 ).٤ص(هـ ١٣٧٩ تاريخ ٢عدد ، مقالة نور من القرآن ، جملة اهلدي النبوي ) ٢(
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، وما دان به ����مد وأن نرضى ألنفسنا فيه ما ارتضاه عبد اهللا ورسوله حم
  .يف اإلميان أئمة الدين املهتدونوما استنار به ـ رضوان اهللا عليهم ـ أصحابه 

  .ليه ندعوا وإليه نتوسل إىل اهللاإننا نؤمن ذا وإ

 كما ورد به الذكر احلكيم، وفصلتها السنة  وترتيهاًنؤمن بصفات اهللا إثباتاً
  .)١()املطهرة

ات من حيث اإلمجال، ويرته اهللا تعاىل عن فالشيخ إذن يؤمن باألمساء والصف
صلى اهللا ـ املشاة، كما يؤمن بالصفات واألمساء الواردة يف كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه 

  .. هلا على ظواهرها مبعانيها، جمرياً، مقراًتفصيالًـ عليه وآله وصحبه وسلم 

ات ومسى ى نفسه بصفـف اهللا سبحانه وتعالـوص: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
  .خرب عن نفسه تعالت قدرته بأفعالنفسه جل شأنه بأمساء وأ

  .ال مسي له، ومل يكن له كفؤا أحدوأن ليس كمثله شيء، و

 IIIIºººº »»»» ¼¼¼¼ ½½½½ ¾¾¾¾ ¿¿¿¿ ÀÀÀÀ ÁÁÁÁ: اًـه أنه له علمـرب سبحانـوأخ
ÂÂÂÂ ÃÃÃÃ ÐÐÐÐHHHH )٢(.  

  .) ٣( IIIId�[�Z�Y�X�W�Vd�[�Z�Y�X�W�Vd�[�Z�Y�X�W�Vd�[�Z�Y�X�W�VHHHH :وأن له صفة هي احلياة

  .)٤( IIII{�z�y�x�w�v�u�t{�z�y�x�w�v�u�t{�z�y�x�w�v�u�t{�z�y�x�w�v�u�tHHHH :وصفة هي القوة

IIII�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A :المـصفة هي الكو

OOOOHHHH )٥(.   

                                 
 .، بتصرف يسري) ١٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 ).٢٥٥ آية :سورة البقرة( )٢(
 ).٥٨  آية:الفرقانسورة ( )٣(
 ).٥٨  آية:الذارياتسورة ( )٤(
 ).١٤٤  آية:سورة األعراف() ٥(
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   .)١( IIIIÀÀÀÀ ÁÁÁÁ ÂÂÂÂ ÃÃÃÃ ÄÄÄÄ ÅÅÅÅ ÆÆÆÆ ÇÇÇÇ ëëëëHHHH: وأن له يدان

�IIII�Û�Ú�Ù: ه الفوقية لذاته العلياـوأثبت سبحان Ø�×�Ö�Õ�Ô�Û�Ú�Ù� Ø�×�Ö�Õ�Ô�Û�Ú�Ù� Ø�×�Ö�Õ�Ô�Û�Ú�Ù� Ø�×�Ö�Õ�Ô

ÜÜÜÜHHHH )٢(.   

  . ورد ذلك يف سبع آيات من القرآنوأخرب سبحانه أنه استوى على عرشه وقد

ى ويغضب، وأنه جييء ره ويرضوأنه حيب ويك... وأخرب أنه مع الصابرين واملتقني
  .يوم القيامة

هذا كله أخرب به سبحانه وبغريه يف القرآن الذي أنزله على رسوله األمني ليبلغ به 
  .)٣()رسالة اهللا إىل العامل كله جنيه وإنسيه

ني، املتسترين ـني ألحد الوحيـوحىت ال يقوم دعاة عدم حجية السنة، الرافض
ف الصاحل ـ، فإن الشيخ رمحه اهللا تعاىل سلك مسلك السلمبا متليه عليه شبههم العقلية

صلى ـ فوصف اهللا مبا ثبت من طريق العدول الثقات أن رسوله ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ 
  ..وصفه به أو مساه بهـ اهللا عليه وآله وصحبه وسلم 

صلى اهللا عليه  ـ يعين رسول اهللا ـفوصفه : (..  ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
، وأنه جل شأنه يفرح بتوبة عبده )٤(زول إىل السماء الدنياـبالن ـلم وآله وصحبه وس

                                 
 ).٦٤  آية:املائدةسورة ( )١(
 .)١٨  آية:األنعامسورة ( )٢(
 . بتصرف)٩ـ٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٣(
 من الليل الًكانوا قلي{: �ل وقال اهللا ـ الصالة من آخر الليصحيح البخاري كتاب التهجد باب الدعاء يف )٤(

 صحيح مسلم .)٣ ، ص٣ج (١١٤٥حديث رقم ، }وباألسحار هم يستغفرون{أي ما ينامون } ما يهجعون
حديث رقم .ل واإلجابة فيهـر ىف آخر الليـب ىف الدعاء والذكـ باب الترغي،الة املسافرينـص كتاب

 .)١٧٥، ص٢ج(١٨٠٨
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وغري ذلك مما جاءت به السنة ... )٢(، وأن القلب بني أصبعني من أصابع الرمحن)١(التائب
  .)٣()املطهرة ورواه العدول الثقات

 من هذه ويف هذا املضمار ال بد من الرد على املؤولة؛ ألم ال ينكرون شيئاً
ت؛ بل يقرون ا لكنهم خيلطون السم بالعسل؛ فيؤولوا على وفق ما أوحت الصفا

  ..إليهم عقوهلم

 مما ورد يف اًـ أنه مل يؤول شيئ����كما ثبت عنه . .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
  ...القرآن من صفات اهللا وأمسائه

الصالة عليه ـ وال ى عن التكلم فيها أو محد اهللا ا والثناء عليه ولو أنه 
علم من اهللا أن املراد بصفات اهللا غري ما تدل عليه ألفاظها من معان اللغة؛ ـ والسالم 

 على هداية أمته، وحتقيق كمال اعتقادهم يف اهللا سبحانه لبادر إىل بيان ذلك حرصاً
  .)٤()وتعاىل

 هلم أدلة دامغة على عدم  يف الرد على املؤولة مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ ويكثر 
ة مسلك التأويل لعلهم أن يهتدوا ويرجعوا عن غيهم، ومن أهم ما استدل به صح
  : عليهم

عن تفسري تلك ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ  أن سكوت النيب ـ ١
  .الصفات آكد يف تقرير الداللة على معانيها وظواهرها

صلى اهللا عليه ـ  أنه لو كانت ال تدل على معانيها املعروفة من لغة العرب لبادر ـ ٢
  .لتأويلها وتبيني املراد منهاـ وآله وصحبه وسلم 

                                 
 الصادقة الناصحة ،}توبوا إىل اهللا توبة نصوحا{: باب التوبة قال قتادة ، كتاب الدعوات،البخاريصحيح  )١(

 باب يف احلض على التوبة والفرح ا ، كتاب التوبة، صحيح مسلم.)٤٤، ص١٦ج (٦٣٠٨حديث رقم 
 .)٩١، ص ٨ج (٧١٢٨حديث رقم 

 .)٥١، ص٨ج (٦٩٢١ يشاء حديث رقم صحيح مسلم كتاب القدر باب تصريف اهللا تعاىل القلوب كيف )٢(
 .بتصرف) ٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٣(
 .بتصرف) ٩ص  (املرجع السابق )٤(
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وم أن تأخري البيان عن وقت ـوال شك أن دواعي البيان واقعة، ومن املعل: قلت
  .احلاجة ال جيوز

  . أن الصحابة رضوان اهللا عليهم مل يرتابوا يف معاين الصفات اإلهلية، ومل يؤولوهاـ ٣

  .)١( على تأويلهم مث يطالبهم بدليل واحد ـ ٤ 

ة، ـات عقليـات ومقدمـس عندهم إال حمض قياسـك أنه ليـوال ش: قلت
صلى ـ وال يستطيعون إسناد خرب واحد يدل على تأويل صفات اهللا تعاىل ال إىل النيب 

 عليهم، وال إىل تابعيهم ، وال إىل صحابته رضوان اهللا ـاهللا عليه وآله وصحبه وسلم
  .بإحسان

ذا فكيف يعارض صريح كتاب اهللا تعاىل، وصحيح وصريح وإذا كان هذا هك
، مبحض القياس، والرأي،  ـصلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ سنة رسول اهللا 

  .والذوق

  . سبحانك هذا تان عظيم

رمحه ـ ويوضح النقطة الثالثة املتعلقة بفهم الصحابة ملعاين الصفات اإلهلية فيقول 
ابة رضوان اهللا عليهم إميام العميق بكل ما جاء عن اهللا تواتر عن الصح: ( ـاهللا تعاىل

  .رسوله من صفاته وأمسائه وأفعالهو

 خيرج وتواتر عنهم مجيعا أن واحدا منهم مل يؤول صفة من صفات اهللا تأويالً
  .أو يعطل الذات العليا عن صفااالكالم عن معناه 

  . تنازعوا يف بعض األحكاموتواتر عنهم أم مل يتنازعوا يف شيء منها وهم الذين

عن شيء منها، وهم الذين سألوه عن  ����وتواتر عنهم أن واحدا منهم مل يسأله 
  .األهلة وغريها مما ليس له عظيم شأن يف الدين

                                 
 ).١١ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(
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وهذا يدل داللة قوية حمكمة على أن الصحابة مل ير واحد منهم وصف اهللا بذلك 
انه بشائبة؛ بل يدل على أم كانوا وال يف اإلخبار عنه بصفاته ما ميس ترتيه اهللا سبح

  .ئه أكمل مراتب التوحيد واإلميانيرون يف الثناء على اهللا بصفاته ومحده بأمسا

ويدل على فهم الصحابة هلذه الصفات حسب ما تقرره لغة القرآن، فسكوم 
  .)١()وعدم تنازعهم حجة قوية على ذلك

القوية بأسئلة تترك املؤولني  تلك األدلة الدامغة  ـرمحه اهللا تعاىلـ مث يشفع 
وغريهم من املبتدعة يف حرية من أمرهم، وجتعلهم أمام احلق الواضح البني، وتلك حجة 

  . تعاىل يؤتيها من يشاء من عبادهاهللا

 ���� مل يسأل الرسول  واحداًما العلة يف أن صحابياً: (يقول عليه رمحة اهللا تعاىل
  وبة عبده؟زول؛ بل عن فرح اهللا بتـعن االستواء والن

أال يدل هذا السكوت على ذلك اليقني واإلدراك الذي استضاءت به فهوم 
  !الصحابة وقلوم؟

 مطمئنني إىل أا يف غري حاجة إىل تفسري، وعلى أال يدل على أم كانوا مجيعاً
أم هم والتابعني كانوا جممعني على اآليات املوقن ا كما وردت وكما هي يف لغة 

  .)٢()ضحت السنةالعرب وكما و

أما دعوى املؤولني بأن اإلقرار مبعاين الصفات يستلزم مشاة اخلالق للمخلوق، 
  .بل ومماثلته له، فسوف أعاجل رد الشيخ عليها يف النقطة التالية

����C� W�N�	�3�2وא���J3و�$��א��OL�0P"א� @0C�Qو����وא���R���Iא�� <H�Sא� N�DI�
T����NIHW� �

ما فتئوا " األزهريني منهم "لني، وخاصة األشاعرة، وباألخص من املؤوإن كثرياً
زيه اهللا تعاىل، وأن الذي دفعهم إىل تأويل بعض الصفات هو ـون حول دعوى تننيدند

                                 
 .بتصرف يسري) ١٠ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 .بتصرف) ٢٠ـ١٩ص ( املرجع السابق) ٢(
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رمحهم ـ أا تفضي إىل مشاة اخلالق باملخلوق، وتلك دعوى أشبعها السلف الصاحل 
 كثري س على املؤولة فيها؛ حىت غداً ألدلتها، وبيان تلبيس إبلي ودحضاً رداً ـاهللا تعاىل

  .وا يستترون ا يف بداية ظهورهم عنها، بعد أن كانمنهم جياهر ا مدافعاً

 ملنهج السلف الصاحل؛ فحرص على  عبد الرمحن الوكيل متبعاً /وقد كان الشيخ
  ال تزيغ األفئدة، وتضلالرد على هذه الشبهة، وبني املنهج احلق الذي يلزم اتباعه، حىت

  .الفهوم

، وترتيها، كما ورد ا نؤمن بصفات اهللا، إثباتاً: ( ـرمحة اهللا تعاىلـ يقول عليه 


�I�I�I�I:الذكر احلكيم، وفصلتها السنة املطهرة، متخذين من قوله تعاىلT
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UHHHH)تدي به يف فهم الظواهر الدالة عليها آيات نوراً .)١ 

  .)٢()وأحاديث الصفات

املغرضني على كالمه ما ليس فيه، وجينح إىل القول وحىت ال يدخل بعض 
فال نقول : (...  ـرمحه اهللا تعاىلـ ، فقال  وبياناًباملشاة، زاد كالمه السابق وضوحاً

تواء اهللا ـول اسـه، ولكن نقـ كوجاًـد، وال وجهـ كيتواء، وال يداًـاستواء كاس
  .)٣()جلالل واإلكرام، ويد اهللا اجلواد الكرمي، ووجه اهللا ذو ا ـجل وعالـ 

واتضح األمر وزال اإلشكال وااللتباس؛ فلم يبق ملسلم عذر بعد ذلك امليزان 
،  ـرمحهم اهللا تعاىلـ الذي وضعه الشيخ رمحه اهللا تعاىل، ومن قبله علماء السلف 

واملتمثل يف تلك اآلية الواضحة يف مسألة األمساء والصفات؛ فإن أهل البدع لو تدبروها 
  ..عليهم شيء من ذلكملا أشكل 

فمن أثبت الصفات : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ عبد الرمحن الوكيل / يقول الشيخ 
بظواهرها دون أن يعصم عقيدته باآلية النافية للمثلية؛ فهو نزاع إىل التمثيل، ومن دان 

                                 
 ).١١ آية :الشورىسورة ( )١(
 . بتصرف يسري)١٨ـ١٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
 .بتصرف يسري) ١٨ـ١٧ص  )املرجع السابق) ٣(
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، اًـل الذات عدمـو نزاع إىل جعـ صفات اهللا؛ فهـ هلا  تبعاًـبنفي املثلية، ونفى 
  . )١() كفر وإحلادوكال األمرين

شاة؛ بأدق عبارة، واآلية الكرمية املذكورة واضحة يف إثبات الصفات ونفي امل
  .وأفصح أسلوب


����IIII: ( هذا املعىن موضحاً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول U
 T
S
R
Q
P
U
 T
S
R
Q
P
U
 T
S
R
Q
P
U
 T
S
R
Q
P
X
W
VX
W
VX
W
VX
W
VHHHH)مث تأمل يف هذه اآلية، أال تراه سبحانه يثبت لنفسه صفيت ) ٢

ات صفاته ـ أن إثبـ وربنا أعلم ـك هذا ـ أال يؤكد لالسمع والبصر بعد نفي املثلية،
  .ال ميس ترتيه اهللا وتقديسه، وبأن نفي املثلية ليس معناه نفي صفاته وأمسائه

اة أو العلم ـمث إن التعقيب على نفي املثلية بذكر صفيت السمع والبصر، ال باحلي
ه من التعقيب عليها  آكد يف الداللة على وجوب إثبات صفاته سبحانأو القيومية مثالً

بذكر صفات أخرى؛ ألن السمع والبصر ألصق رمحا بالتشبيه من العلم والقدرة 
 حجة حق إهلي ـ وربنا أعلم ـوالقيومية؛ فكأن إثبات هاتني الصفتني بعد نفي املثلية 

تصدع باطل الزاعمني أن إثبات الصفات ميس تقديس اهللا وترتيهه، وبرهان قوي على أن 


IIII : توحيد وإميان، ففي قولهـ حىت اليت توهم تشبيها ـ إثبات الصفاتR
Q
P
R
Q
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SSSSHHHH)رد للتشبيه والتمثيل، وقوله)٣: TTTTIIIIX
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U
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W
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X
W
V
U
HHHH)رد لإلحلاد  )٤
  .والتعطيل

ر إىل حقيقة ـدي عقول البشـاب اإلهلي بآية واحدة يهـفيا لإلعجاز يف الكت
  .)٥()التوحيد

                                 
 .بتصرف يسري)  ١٨ـ١٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق )١(
 ).١١آية :  الشورىسورة( )٢(
 ).١١آية :الشورىسورة ( )٣(
  ).١١آية :الشورىسورة ( )٤(
 ).٢٠ص ( بد الرمحن الوكيلع، دعوة احلق) ٥(
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  ٣٢٢ 

فال أراه "  توهم تشبيهاًحىت اليت: " ـرمحه اهللا تعاىلـ أما قول الشيخ : قلت
؛ ألن املسلم ال يتبادر إىل ذهنه، وال يتوهم إذا ذكرت له صفة من صفات الباري دقيقاً
مشاتها لصفات املخلوقني؛ بل العكس هو الذي يتبادر إىل الذهن وهو ـ جل وعال ـ 

  .منافاة صفات اخلالق لصفات املخلوقني كمنافاة ذاته العلية لذوام

 عقب بإثبات صفيت السمع ���� أن اهللا ـ واهللا تعاىل أعلم ـر مث إن الظاه
 كل املخلوقات؛ والبصر بعد نفي املثلية، بسبب أن هاتني الصفتني يتمتع ما غالباً

فذكرمها جل شأنه لبيان أن إثبات صفات اهللا تعاىل ال يتوهم منها مشاته ملخلوقاته تعاىل 
  .)١( كبرياًاهللا عن ذلك علواً

، وقد ذكرت مفصلة يف  ـجل وعالـ م قواعد إثبات الصفات هللا تلك هي أه
  ..؛ فيجب اإلميان به كذلكالكتاب والسنة، وأما النفي أو الترتيه، فقد ذكر جممالً

أثبت القرآن، والسنة هللا : ( هذه النقطة موضحاً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
  ما ال يصح من التشبيه والتمثيل، عنه جل شأنه إمجاالًصفاته على وجه التفصيل، ونفياً

IIIIN�M�L�K�J�IN�M�L�K�J�IN�M�L�K�J�IN�M�L�K�J�IHHHH)يستحق مثل امسهأي نظرياً) ٢ .  

IIIIS�R�Q�P�O�NM�L�K�J�IH�G�FS�R�Q�P�O�NM�L�K�J�IH�G�FS�R�Q�P�O�NM�L�K�J�IH�G�FS�R�Q�P�O�NM�L�K�J�IH�G�FHHHH)٣ (  

IIII²�±�°� �̄®�¬�«²�±�°� �̄®�¬�«²�±�°� �̄®�¬�«²�±�°� �̄®�¬�«HHHH)٤( IIII�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í

ß�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õß�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õß�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õß�Ú�Ù�Ø�×�Ö�ÕHHHH)٥( IIII�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°

Ã�½�¼�»Ã�½�¼�»Ã�½�¼�»Ã�½�¼�»HHHH)٦(.  

                                 
 .)١٩ ، ص٢ج  (، حممد األمني الشنقيطيانأضواء البي) ١(
 ).٦٥آية :مرميسورة ( )٢(
 ).٤ـ٣ـ٢ األيات :اإلخالصسورة ( )٣(
 ).٢٢آية :سورة البقرة() ٤(
 ).١٠١آية :األنعامسورة ( )٥(
 ).٢ آية :الفرقانسورة ( )٦(
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  ٣٢٣ 

  .يهوغري ذلك من آيات القرآن اليت نفى اهللا فيها عن نفسه ما جيب نف

أما ما أثبته القرآن والسنة على وجه التفصيل، فال سبيل إىل اإلحاطة به هنا 
أن الصفات اإلهلية دائرة بني اإلثبات : وحسبك ما قدمته لك والذي نريد أن نقوله هنا
بني اإلثبات والترتيه؛ فنثبت هللا ما أثبته : والنفي، أو بني اإلجياب والسلب، أو مبعىن أوىل

   .)١()ه وننفي ما نفاه سبحانه عن نفسهمن الصفات لنفس

 على شبهتني يتستر خلفهما فريقني من أكثر  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويرد الشيخ 
  .نحرفني يف باب األمساء والصفاتامل

دعوى أن القول بتعدد األمساء يفضي إىل القول بتعدد الذات، : الشبهة األوىل
  .، ودندنوا حولهوقد شغب به الفالسفة كثرياً

وأيا ما كان فإن اهللا سبحانه يهدينا إىل أن له .. .: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ ول يق
  .الله ومجاله وربوبيته وألوهيتهأمساءه احلسىن اليت تليق جب

وأنه ال ينال من ربوبية اهللا وألوهيته أو وحدانيته أن نسميه باسم مسى به نفسه؛ 
   .)٢()لة والفلسفة احلمقاءإذ ال يلزم من هذا تعدد يف ذاته كما يزعم عبيد الضال

شبهة النقص، كما يزعم املؤولون واملعطلون، فإن منهم من نصب : الشبهة الثانية
هذا يليق باهللا، : نفسه أعلم باهللا من اهللا، وأخذ يقسم أمساء اهللا تعاىل وصفاته؛ فيقول

عل فيترك على ظاهره، وهذا ال يليق به فيصرف اللفظ فيه عن ظاهره، وال شك أن من ف
  .ذلك يف أشد الضالل، وأبعد التيه

وال يلزم حمال أبدا أي نقص يلحق باهللا : (..  ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
  .)٣()من اسم مسى به نفسه كما يزعم شياطني التأويل أو التعطيل من اخللق

                                 
 ).٣٣ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 ).٩ص( هـ١٣٨٢ تاريخ ،٢عدد ، لقرآن، مقالة نور من اجملة اهلدي النبوي) ٢(
 ).٩ص( هـ١٣٨٢ تاريخ ،٢عدد ، نور من القرآن لة اهلدي النبوي، مقالةجم) ٣(
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  ٣٢٤ 

وحىت الصفات السلبية اليت يتصور بعض ضعاف العقول أا توهم النقص؛ فقد 

 ا، حيث قال تعاىلأثىن اهللا ا على نفسه، آمرا حبمده تعاىل: IIII�w�v�u�t�s�w�v�u�t�s�w�v�u�t�s�w�v�u�t�s

ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�xª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�xª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�xª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�xHHHH)١ (.  

 يوجب علينا اهللا سبحانه أن حنمده: (يقول الشيخ الوكيل معلقا على هذه اآلية
  .ألنه متصف ذه الصفات السلبية

 وأثبت أنه من اخلري أن وقد جاء طلب احلمد بعد أن أثبت لنفسه األمساء احلسىن،
  .أبدا من جالله وكماله ووحدانيتهندعوه ا، وأن نسميه ا ال ينال 

جاءت هذه اآلية مؤكدة معىن ما قبلها؛ إذ ال بد مع اإلثبات من النفي، فرأس 
  .وهي إثبات ونفي"  إله إال اهللا ال"التوحيد ومالكه وعموده 

ال بد أن ينفي عن نفسه ما ال يليق به، ولقد أثبت هللا لنفسه األمساء احلسىن فكان 
  .)٢()وما انداحت األوهام فيه، وما تلبست به العقول من ضاللة وزندقة

 على التهم اليت وجهت له وجلماعته أنصار  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويرد الشيخ 
السنة احملمدية؛ بل وجلميع أهل السنة واجلماعة بأم مشبهون جمسمون وحنو ذلك من 

يت دخلت على القائلني ا إما بسبب حقد دفني على أهل السنة وأهل اإلسالم، التهم ال
  .ى كثري منهم يف هذا الباب وغريهوإما بسبب شبه انطلت عل

 رادا تلك الشبه ومدافعا عن أهل السنة عامة،  ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
 على اهللا فرتعم أنه وكان أخس تان اقترفوه هو أننا نبغي.. .: (وعن مجاعته خاصة،
  .يف ذاته وصفاتهسبحانه مياثل خلقه 

ة الذين أنذر اهللا من ـوا سلف هذه األمـا حنن بالتجسيم؛ بل امـال تتهمون

�I�I�I�I��a:ك يف قولهـوء املصري، وذلـم جبهنم وسـيتنكب سبيله �̀_�^�a� �̀_�^�a� �̀_�^�a� �̀_�^

                                 
 ).١١١ آية :اإلسراءسورة ( )١(
 ).١٢ص( هـ١٣٨٢ تاريخ ،٢عدد ، قالة نور من القرآنم، جملة اهلدي النبوي) ٢(
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�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b

s�rs�rs�rs�rHHHH)١(.  

انوا يؤمنون بصفات ن واألنصار فقد كـاجريوا السابقني األولني من املهـام
  .اهللا وأمسائه

انوا يؤمنون بصفات ت الشجرة؛ فقد كـوا اهللا ورسوله حتـاموا الذين بايع
  .اهللا وأمسائه

زل وجييء ـ فإنه هو الذي أخربنا بوحي من ربه أن اهللا ين����بل اموا رسول اهللا 
  .ويفرح بتوبة عبده

سبحانه ا وأنتم حتاربون اهللا ورسوله؛ فما افترينا له  تستترون )٢(ال جتعلونا دريئة
  .صفة أو امسا كما افتريتم

وإمنا آمنا مبا وصف به نفسه؛ فوصفناه ذه الصفات نفسها وآمنا مبا مسى به 
  .مساءنفسه فدعوناه جل شأنه ذه األ

عينا إىل حنن واهللا ال ندعو إىل متثيل أو جتسيم، إمنا ندعو إىل اإلميان بالرب الذي د
 هذا ����عبادته يف القرآن ومعرفته بصفاته وأمسائه اليت ذكرها جل شأنه وذكرها رسوله 

ما ينادي به أنصار السنة يدعون إىل عبادة رب القرآن واإلميان برب القرآن وبأمساء 

                                 
 ).١١٥آية :سورة النساء( )١(
 مبعىن مفعولة من درأت أي دفعت والدرية غري الدريئة مهموزة احللقة اليت يتعلم عليها الطعن وهي فعيلة) ٢(

  : مهموزة دابة أو مجل يستتر به الصائد فريمى الصيد وهو من دريت أي ختلت ومنه قول الشاعر 
    )�U�V5� '�	Wא��XK�4?�;دIFن�V5� GG��:א��א��وאZوبنوه على مثال خديعة إذ كان يف  ) ;دس�\��]�4א�

، أبو علي إمساعيل بن القاسم البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لعرب األمايل يف لغة ا: انظر . معناها
وقد أجاد الشيخ رمحه اهللا تعاىل استخدامها هنا أجود : قلت ) ١٩٣، ص٢ج (م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

 . استخدام وأدقه
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  ٣٢٦ 

وصفات رب القرآن وما هي يف الفلسفة، وال يف التصوف، وال يف الكالم، وإمنا هي يف 
  .)١()الكتاب والسنة

����C�W��������Kא�L^�_���:�:�`�a0H�#�$%א'��%�ص�א���^W� �

لقد قدمت عند عرضي ملعتقد السلف الصاحل يف األمساء والصفات أم جيروا 
 ـرمحه اهللا تعاىل ـ  ناقلة عن الشيخ ـعلى ظاهرها دون اخلوض يف كيفيتها، وبينت 

تفسري هذه الصفات هو عن ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ أن سكوت النيب 
أكرب دليل على اإلقرار مبعانيها املفهومة منها يف اللغة العربية، وأن املتبادر إىل ذهن العريب 
اته العادي هو أن هللا تعاىل الصفات اليت تليق جبالله وعظمته كما أن للمخلوق صف

  .املناسبة لعجزه وفقره وضعفه

ظاهرها كان عند كثري من ولكن إقرار السلف بالصفات وإجراؤهم هلا على 
القاصرين يف فهم الظاهر، هو نفسه منهج اخللف وأنه ال خالف بني الفريقني من حيث 
  .احلقيقة، وهذا بعيد عن الواقع، وجمانب حلقيقة الظاهر عند السلف، ومعناه عند اخللف

زعم بعض الناس أن دين السلف ي: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل  /يقول الشيخ
اءت به مع اعتقاد أن ـرار ألفاظها على ما جـاء والصفات اإلهلية هو إقمسأليف ا
  .هرها غري مرادظا

مث يزعم هؤالء أن دين السلف هو دين اخللف، فال خالف بني الفريقني إال يف أن 
اخللف فرأوا املصلحة السلف أمسكوا عن التأويل خمافة أن يكون املراد معىن آخر، أما 

  .يف تأويلها

صوير ملذهب السلف خمالف للحقيقة وقد نتج إما عن سوء فهم وإما عن وهذا الت
   .)٢()...سوء نية وكذب

                                 
 .بتصرف)  ٤٠ ـ ٢٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(
 ).١٣٧ـ١٣٦ص (املرجع السابق) ٢(
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 عقيدة السلف يف األمساء والصفات وكأنه  ـرمحه اهللا تعاىلـ وال يقرر الشيخ 
أتى ا من نفسه بل يدعم كالمه بنقوالت عن أئمة السلف وخاصة شيخ اإلسالم ابن 

  . عنه الحقا وسوف يعلل كثرة نقلهتيمية،

الوكيل هنا يوضح التحقيق يف مسألة ظواهر الصفات ومعانيها / واملهم أن الشيخ
" الظاهر"إن كان املراد من : ويقول ابن تيمية ما مثاله. .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ فيقول 

املعاين اليت تظهر " الظاهر"صفات اخللق؛ فال شك يف أنه غري مراد، وإن كان املراد من 
ني؛ ـص بصفات املخلوقـات واألحاديث مما يليق جبالل اهللا وعظمته، وال ختتمن اآلي

فال ريب يف أن السلف كانوا يؤمنون ذا الظاهر ذا التحديد، وال ينفونه مطلقا، ومن 
ينف عن السلف اإلميان مبعاين آيات الصفات وأحاديثها، فقد أخطأ، أو تعمد الكذب، 

 إال ما يدل على أم كانوا ـ  وال ظاهراً نصاً الـإذ ما نقل عن واحد من السلف 
   .)١(" حقيقية  ويداً وبصراًيعتقدون أن اهللا فوق العرش وأن له مسعاً

إن طريقة سلف : "وإليكم طريقة السلف كما حققها اإلمام اجلليل ابن تيمية
حتريف األمة وأئمتها إثبات ما أثبته اهللا من الصفات من غري تكييف وال متثيل، ومن غري 

وال تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غري 
  .)٢(إحلاد، ال يف أمسائه وال يف آياته

القول يف صفاته كالقول يف ذاته واهللا تعاىل ليس كمثله : "ويف كتاب آخر يقول
 إىل موصوفها شيء ال يف ذاته وال يف أفعاله، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة

  .)٣("كنسبة هذه الصفة إىل موصوفها 

                                 
 . مبعناه ـرمحه اهللا تعاىلـ وكتبه الشيخ ) ٤٩ ، ص١ج (، البن تيميةالفتوى احلموية الكربى ) ١(
ناصر عبد الكرمي العقل ، دار عامل الكتب ، : ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ، ت اقتضاء الصراط ) ٢(

 . مبعناه ـرمحه اهللا تعاىلـ وكتبه الشيخ ) ٤٥٢، ص١ج (م١٩٩٩/هـ١٤١٩بريوت ، الطبعة السابعة ، 
د بن عبد احلليم بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي ـ تقي الدين أبو العباس أمح،زول ـشرح حديث الن) ٣(

 م١٩٧٧/هـ١٣٩٧الطبعة اخلامسة،  ،املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان: الناشر ،)هـ٧٢٨: املتوىف(
 .)١٣، ص٢ج(
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: مث يرد ابن تيمية على من يؤمنون باللفظ ويفوضون املعىن، وعلى غريهم بقوله
واملعاين املفهومة من الكتاب والسنة ال ترد بالشبهات، فتكون من باب حتريف الكلم "

رم مل خيروا عليها عن مواضع، وال يعرض عنها فيكون من باب الذين إذا ذكروا بآيات 
ون الكتاب ـون من باب الذين ال يعلمـترك تدبر القرآن، فيكـ، وال ي وعمياناًصماً

  .)١("إال أماين

:  على من سأله عن االستواء، مث يقول����ويف كتاب آخر يذكر ما رد به مالك 
وهذا اجلواب من مالك رمحه اهللا يف االستواء شاف كاف يف مجيع الصفات مثل "
الرتول معلوم، : زولـ وايء واليد والوجه وغريها،؛ فيقال يف مثل النزولـالن

والكيف جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهكذا يقال يف سائر الصفات؛ 
  .)٢("إذ هي مبثابة االستواء الوارد به الكتاب والسنة 

   .)٣(")أنصار السنة احملمدية"وهذه هي عقيدتنا حنن : تعقيب

فليس إجراء نصوص الصفات على ظاهرها هو كما يظن كثري من العوام إذن 
إقرار باللفظ دون إميان باملعىن كال وحاشا؛ بل هو قبل كل شيء تقرير ملعاين هذه 

  .لف رمحهم اهللا تعاىل، وهذا ما دل عليه كالم الس أو نفياًالصفات سواء كانت إثباتاً

يقة إجراء نصوص الصفات على  حق مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
   .)٤(.)..فليست حقيقة اإلجراء إال تقرير ملعانيها، وتوكيد لإلميان ا: (..ظاهرها

 يف خضم رده على الشبه اليت يثريها ـرمحه اهللا تعاىل ـ وال ينسى الشيخ 
 سبب نقله عن شيخ اإلسالم  أن يدافع عن علماء األمة الربانيني؛ فيقول مبيناًـاخللفية 

                                 
: املتوىف (،بو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي أ ، اإلكليل يف املتشابه والتأويل)١(

 دار اإلميان للطبع والنشر والتوزيع، ، حممد الشيمي شحاته: خرج أحاديثه وعلق عليه ،هـ٧٢٨
 .)١٦، ص١ج( ،  مصرـاإلسكندرية 

 .)٤ ، ص٤ج (، البن تيميةجمموع الفتاوى) ٢(
 .بتصرف) ١٤٠ـ١٣٧ص( محن الوكيل، عبد الرالصفات اإلهلية) ٣(
 ).١٤١ـ١٤٠ص( املرجع السابق) ٤(
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ر علماء األمة املدافعني عن عقيدة السلف ـبن تيمية بالذات، واختياره له من بني سائا
  :  ـرمحهم اهللا تعاىلـ 

 ومل أنقل عن كتاب واحد بل عدة كتب ـوقد تعمدت النقل عن ابن تيمية . .(.
ة بالتمثيل والتجسيم، ـت اإلمام اجلليل ابن تيميـ ألن اخللفية يف سعار احلقد تبهـله 
  . كما تصبه على اإلمام ابن تيميةتصب محيم غضبها على أحد من أئمة املسلمنيوال 

أثارة مما توا به شيخ اإلسالم الذي حطم " ابن تيمية"فهل فيما نقلت لك عن 
  .!أوثان اخللفية؟

تدبر ما كتبه اإلمام مرات ومرات؛ فلن جتد ملا توه به سوى وهم ختيل أنه ظل 
  .)١()تعرب عن ضغينة مسعورة ضد الكتاب والسنة" خلفية"من حقيقة، وسوى 

                                 
 ).١٤١ـ١٤٠ص( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(
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�01/�א��א,_א" �

T����Sא�NGK���א()�'�وא�%$�#�א��I��7و\��א��� �

  ـرمحه اهللا تعاىلـ بادئ بدء ال بد أن أبني أنه من خالل استقرائي ملنهج الشيخ 
  : يف إثبات الصفات تبني يل أنه يسلك إحدى الطريقتني التاليتني

  .يثبت الصفات اليت يريد إثباا ابتداء مث يعقب عليها باألدلة الشرعية إما أن ـ ١

 أو يثبت الصفات من خالل إبطال الشبهات الواردة حوهلا تارة مع ذكر األدلة، ـ ٢
  .وتارة بعرض أقوال السلف واالكتفاء ا

 يف أحيان ـهلذا اجلانب أنه ركز ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ويبدوا من خالل معاجلته 
 على إيضاح تناقض اخللف، وخاصة عند كالمه على الصفات اليت عاجلها ـثرية ك

  .املؤولة

  ـرمحه اهللا تعاىلـ وسوف أذكر هنا أهم األمساء والصفات اليت تكلم عنها الشيخ 
  .بشيء من التفصيل حماولة أن أبني منهج الشيخ وموضحة مدى موافقته للسلف يف ذلك

  Wא�9cא�WS;وً?

م العرب له اشتقاق  يسم به غريه تبارك وتعاىل وهلذا ال يعرف يف كالاسم اهللا مل
  .من فعل يفعل

  .واختلف فيه أهل اللغة فذهب بعضهم إىل أنه اسم جامد ال اشتقاق له
  :وقيل إنه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج

-d�"א�#����eא��Kد�S� �� ��\f��<��<��Zcوא�<!	c�� �

ن الشاعر صرح بلفظ املصدر وهو التأله من أله يأله إهلة وتأهلاً وحمل الشاهد فيه أ
  .قال عبادتك) ويذرك وإالهتك(قرأ وقد روي عن ابن عباس أنه 

يقال رجل واله وامرأة : وقيل هو مشتق من وله إذا حتري، والوله ذهاب العقل
اته؛ فعلى هذا وهلى ومولوهة إذا أرسل يف الصحراء؛ فاهللا تعاىل حيري الفكر يف حقائق صف
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اح ووسادة أسادة، وقيل ـوا يف وشاح أشـيكون واله، فأبدلت الواو مهزة، كما قال
  .)١(غري ذلك

  .بت بالكتاب والسنة وإمجاع األمةوال شك أنه اسم من أمساء اهللا تعاىل ثا
عن اسم وأمجعه وأمجل ما قيل . .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ الوكيل 

اسم اهللا دال : " ه ابن القيم يف تفسريه لسورة الفاحتة وإليك بعضهاهللا سبحانه ما ذكر
على مجيع األمساء احلسىن والصفات العليا بالدالالت الثالث فإنه دال على إهليته املتضمنة 

  .لثبوت صفات اإلهلية له مع نفي أضدادها عنه
 وصفات اإلهلية هي صفات الكمال املرتهة عن التشبيه واملثال وعن العيوب
 :والنقائص وهلذا يضيف اهللا تعاىل سائر األمساء احلسىن إىل هذا االسم العظيم كقوله تعاىل

IIII�q�p�o�n�m�l�k�j�i� h�g�f�e�d�c�q�p�o�n�m�l�k�j�i� h�g�f�e�d�c�q�p�o�n�m�l�k�j�i� h�g�f�e�d�c�q�p�o�n�m�l�k�j�i� h�g�f�e�d�c
s�rs�rs�rs�rHHHH)٢(.  
الرمحن والرحيم والقدوس والسالم والعزيز واحلكيم من أمساء اهللا؛ وال يقال : ويقال

  . اهللا من أمساء الرمحن وال من أمساء العزيز وحنو ذلك
فعلم أن امسه اهللا مستلزم جلميع معاين األمساء احلسىن دال عليها باإلمجال واألمساء 
احلسىن تفصيل وتبيني لصفات اإلهلية اليت اشتق منها اسم اهللا واسم اهللا دال على كونه 

 إليه يف احلوائج والنوائب  وفزعاً وخضوعاً تأهله اخلالئق حمبة وتعظيماًمألوها معبوداً
لكمال ربوبيته ورمحته املتضمنني لكمال امللك واحلمد وإهليته وربوبيته وذلك مستلزم 

ه إذ يستحيل ثبوت ذلك ملن ليس حبي ـورمحانيته وملكه مستلزم جلميع صفات كمال
وال مسيع وال بصري وال قادر وال متكلم وال فعال ملا يريد وال حكيم يف أفعاله وصفات 

  .)٤())٣("اجلالل واجلمال أخص باسم اهللا
                                 

 .)٢٨ ، ص١ج(تفسري ابن كثري ) ١(
 .)١٨٠آية:سورة األعراف() ٢(
: املتوىف( حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،التفسري القيم البن القيم ) ٣(

 ، إبراهيم رمضان/  بإشراف الشيخ،مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية: احملقق )هـ٧٥١
 .)٢٨ ، ص١ج( هـ١٤١٠ ،األوىل الطبعة  بريوت،دار ومكتبة اهلالل: الناشر

 ).٥ـ٤ص(هـ ١٣٨٢ تاريخ ،٢ عدد  ، مقالة نور من القرآن ،جملة اهلدي النبوي) ٤(
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9cא�W<Gא��W   

اسم الرمحن مشتق من الرمحة على وجه املبالغة يف الوصف، والرمحن أشد مبالغة 
   .)١(يا واآلخرة، والرحيم رحيم اآلخرةمن الرحيم، فالرمحن رمحن الدن

الرمحن اسم عام يف : " قال أبو علي الفارسي: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ قال ابن كثري 
����: تعاىل، والرحيم إمنا هو خاص باملؤمنني قال اهللا تعاىلمجيع أنواع الرمحة خيتص به اهللا

IIII�ã� â�á� à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�ã� â�á� à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�ã� â�á� à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�ã� â�á� à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø
æ�å�äæ�å�äæ�å�äæ�å�äHHHH)٢ (.  

مها امسان رقيقان، أحدمها أرق : "  ـ رضي اهللا تعاىل عنهماـ قال ابن عباس 
   .)٣()من اآلخر، أي أكثر رمحة 

األمة، وإن أوله وهو اسم ثابت هللا تعاىل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية وإمجاع 
 بعض املؤولة، وقالوا إنه جماز، وأن معناه هو اإلنعام على اخللق، فذلك مما يدل على حمض

  .جهلهم وتقديسهم للعقول العاجزة

أيها  )٤(IIIIr�`�_�~�}�|�{r�`�_�~�}�|�{r�`�_�~�}�|�{r�`�_�~�}�|�{HHHH ( : الوكيل رمحه اهللا تعاىل /يقول الشيخ
  .و جالل ربوبيتهاملسلمون، فما يف وصف اهللا بالرمحة شيء ينال من كربياء ألوهيته، أ

ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أو ادعوا الرزاق أو ادعوا السالم، أو ادعوا اخلالق، 
أو ادعوا الباري، فبأي اسم مسى به نفسه فسموه سبحانه به وادعوه؛ فقد أصبتم 

  . )٥()وأحسنتم

                                 
حنو : املتوىف( أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري ،الفروق اللغوية ) ١(

  .)٢٥١، ص١ج( مصر، الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة دار العلم و، حممد إبراهيم سليم: ت )هـ٣٩٥
 .)٤٣آية :األحزاب( ) ٢(
 .)٣٠، ص١ج(تفسري ابن كثري ) ٣(
 ).١١٠آية:اإلسراءسورة ) (٤(
 ).٩ص(١٣٨٢ تاريخ ،٢عدد ، مقالة نور من القرآن،  جملة اهلدي النبوي)٥(
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�g�9אcوא����gא�@$hW   

  .حلياة وصف ذات هللاسم اهللا احلي مشتق من صفة احلياة، ومن املعلوم أن صفة ا

والواجب أن يفرق بني اسم اهللا احلي وبني امسه اهللا احمليي فإنه مشتق من وصف 
  . فعل هللا

 ـ احمليي ـى، والثاين ـ تعال وصف لذات اهللاـ أعين اسم احلي ـفاألول 
  .صفة فعل

وصفة الذات هي كل صفة كمال هللا ال تتعلق مبشيئته، كالبقاء والعزة، والقدرة، 
ك من ـر وغري ذلـه، والسمع والبصـو واحلكمة، والوجـ والقوة، والعلوالعلم

  .صفات الذات

وأما صفة الفعل فهي كل صفة كمال تعلقت مبشيئة اهللا، إن شاء فعلها وإن شاء 
مل يفعلها كاإلحياء واإلماتة، واخللق واهلداية والرزق، والرتول إىل السماء، وكل ما تعلق 

  . صفات أفعالمبشيئة اهللا من الصفات فهي

  .واملهم أن اسم احلي، وصفة احلياة، ثابتان هللا تعاىل

����:ه صفة هي احلياةـوأن ل. .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ الوكيل 
IIIId�c�b�a�̀ �_�̂�]�\�[�Z�Y�X�W�Vd�c�b�a�̀ �_�̂�]�\�[�Z�Y�X�W�Vd�c�b�a�̀ �_�̂�]�\�[�Z�Y�X�W�Vd�c�b�a�̀ �_�̂�]�\�[�Z�Y�X�W�VHHHH)١( 

IIIIÈ�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½HHHH)وقال يف اهلامش .)٢ :
إلسم والصفة، وإال مل تكن ألمسائه احلي اسم مشتق من صفة هي احلياة؛ فيجب إثبات ا

.. احلسىن داللة على مدح أو كمال، وإال كانت أمساؤه ألفاظا ليس هلا معان تدل عليها

                                 
 ).٥٨آية :الفرقانسورة ( )١(
 ).١١١آية :طهسورة ( )٢(
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 ما خيرب اهللا عن أمسائه مبصادرها ويصف ا نفسه وهذا دليل قوي على التالزم وكثرياً
  .)١()التام بني أمسائه وصفاته

X�9א���cא�����وא�@$h�W� �

  .نفسه بالقوة، ومسى نفسه بالقوي يف غري ما آية من كتابهقد وصف اهللا 

�I�I�I�I��g�f�e�d�c�b�a:قال تعاىل �̀_�~�}�|�{�z�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z
u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�hu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�hu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�hu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�hHHHH)٢( IIII�v�u�t�v�u�t�v�u�t�v�u�t

{�z�y�x�w{�z�y�x�w{�z�y�x�w{�z�y�x�wHHHH)٣( IIIIk�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�eHHHH)إىل غري ذلك من  )٤
  .اآليات

IIII�v�u�t�v�u�t�v�u�t�v�u�t : وأن له صفة هي القوة.: (.. ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 

�w�w�w�w{�z�y�x{�z�y�x{�z�y�x{�z�y�xHHHH)٥( IIII�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z
u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�du�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�du�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�du�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dHHHH)٦( 

IIIIï�î�í�ì�ë� ê�é�è�ç�æ�åï�î�í�ì�ë� ê�é�è�ç�æ�åï�î�í�ì�ë� ê�é�è�ç�æ�åï�î�í�ì�ë� ê�é�è�ç�æ�åHHHH)مسى :  وقال يف اهلامش.)٧

نفسه بالقوي، والقوي مشتق من صفة هي القوة، وقد وصف اهللا نفسه بالقوة كما ترى 

على الصفة، ويؤكد لصفة على االسم، ويدل االسم  اآليتني الكرميتني، وهكذا تدل ايف

                                 
 .بتصرف) ٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 ).١٥آية :سورة فُصلَت( )٢(
 ).٥٨آية :سورة الذاريات( )٣(
 ).٦٦آية :سورة هود( )٤(
 ).٥٨آية :تسورة الذاريا( )٥(
 ).١٥آية :سورة فُصلَت( )٦(
 ).٢١آية :سورة اادلة( )٧(
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  ٣٣٥ 

إن اهللا خيرب عن أمسائه مبصادرها ويصف نفسه ا كما ترى يف هذه : لك هذا ما قلته قبل

  .)١()اآليات

  hW$@�אKMאد�

�©�IIII :وصفة هي اإلرادة. .: (. ـرمحة اهللا تعاىلـ يقول عليه   �̈§� ¦�©� �̈§�¦�©� �̈§�¦�©� �̈§�¦

º� �̄®�¬�«�ªº� �̄®�¬�«�ªº� �̄®�¬�«�ªº� �̄®�¬�«�ªHHHH)٢( IIII�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼

ÆÆÆÆHHHH)٣ (IIIIÌ�Ë�Ê�É�È�Ç� ÆÌ�Ë�Ê�É�È�Ç� ÆÌ�Ë�Ê�É�È�Ç� ÆÌ�Ë�Ê�É�È�Ç� ÆHHHH)فعل يدل على " يريد: "اهلامشوقال يف ) ٤
ذات وعلى صفة، يدل على املريد وعلى صفة صدر عنها الفعل هي اإلرادة، فال جيوز 

   .)٥()القول بأنه مريد بال إرادة، أو مسيع بال مسع، أو بصري بال بصر، كما يزعم املعطلة

هما واإلرادة اإلهلية تنقسم إىل قسمني دل عليهما استقراء الشرع، وأمجع علي
  .العلماء الربانيون احملققون

: قال ابن تيمية عن اإلرادة اإلهلية: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / يقول الشيخ
  : ينبغي أن يعرف أن اإلرادة يف كتاب اهللا على نوعني"

���� :ي يف مثل قوله ـة لوقوع املراد وهـة وهي اإلرادة املستلزمـاإلرادة الكوني

IIII�����M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�P�O�N�P�O�N�P�O�N�P�O�N

�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q

____HHHH)٦(   

                                 
 . بتصرف)٦ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 ).١٨٥آية :سورة البقرة() ٢(
  ).٨٢آية :سورة يس( )٣(

 ).١٠٧آية :سورة هود( )٤(
 .بتصرف) ٧ـ٦ص ( بد الرمحن الوكيلع، دعوة احلق) ٥(
 ).١٢٥آية :األنعامسورة ) (٥(
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  ٣٣٦ 

 وأما النوع الثاين فهو اإلرادة الدينية الشرعية وهي حمبة املراد ورضاه وحمبة أهله 
 )١(����IIIIN�E�D�C�B�AN�E�D�C�B�AN�E�D�C�B�AN�E�D�C�B�AHHHH :والرضا عنهم وجزاهم باحلسىن كما قال تعاىل

   .)٣( ))٢("فهذه األرادة ال تستلزم وقوع املراد

@i��"א�@$hW   

I�I�I�I��z�y�x�w�v�u�z�y�x�w�v�u�z�y�x�w�v�u�z�y�x�w�v�u :قوله تعاىل: ( ـه اهللا تعاىلرمحـ يقول الشيخ 
i� �̀_�~�}�|�{i� �̀_�~�}�|�{i� �̀_�~�}�|�{i� �̀_�~�}�|�{HHHH)أي هال قلت هذا القول احلكيم احملكم الذي هو تعبري ) ٤

  .ل فطرة سليمة مل يدنسها التقليدحكيم عن حقيقة تذعن بالسجود هلا ك

  .وحدها القادرة املهيمنة امللكوتتلك هي مشيئة اهللا هي 

ن، وأن مشيئة اهللا عدل وحكمة، وأن قوة اهللا قادرة وأن ما شاء اهللا ال بد أن يكو
  .)٥()على القيام بكل ما يشاء اهللا

 ترابط هذه الصفات، وكون كل واحدة منها  ـرمحه اهللا تعاىلـ مث يبني 
إن املشيئة بال قدرة نقص وعجز وسفه : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ مستلزمة لألخرى، فيقول 

  .!!ادية أو حيوانية يميةومذلة، والقوة بال مشيئة حتكمها مج

هرها مشيئة؛ هو رب املشيئة اليت ال تدانيها مشيئة وال تقـ جل شأنه ـ وربنا 
  .ألا فوق كل مشيئة

¸�����IIII�����¹�¸�¹�¸�¹�¸�¹ : على قوة مشيئة اهللا ما تفهمه من قوله سبحانهوحسبك دليالً

Â�¾�½�¼�»�ºÂ�¾�½�¼�»�ºÂ�¾�½�¼�»�ºÂ�¾�½�¼�»�ºHHHH)فهل ملشيئة أخرى أثارة من هذا السلطان األعظم؟ )٦  

                                 
 ).٢٧آية :النساءسورة ) (٦(
حممد السيد اجلليند ، . د: اجلامع لتفسري ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ، ت دقائق التفسري ) ٢(

 .)٥٢٨، ص٢ج (هـ١٤٠٤مؤسسة علوم القرآن ، دمشق، الطبعة الثانية ، 
 ).٣٧٠ص( ٢٣ جملد هـ،١٣٧٨  تاريخ،١٠عدد ، مقالة نور من القرآن ، اهلدي النبوي جملة ) ٣(
 ).٣٩آية :الكهفسورة ( )٤(
 ).٨ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،١عدد مقالة نور من القرآن ،  ،جملة اهلدي النبوي) ٥(
 ).٢٤آية :األنفالسورة ) (٦(
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  ٣٣٧ 

  . كل القوىو رب القدرة الكاملة التامة اليت تدين لقيوميتهاوربنا كذلك ه

ومن صفات القدرة اإلهلية أا قادرة على القيام بكل أمر تتعلق به مشيئة اهللا، 
مشيئة حتكم " فيكون"، ومن قدرة اهللا ما تعرب عنه كلمة "كن"فمن مشيئة اهللا كلمة 

   .)١()وقدرة تنفذ، وما انفكت إحدامها عن األخرى

j�Sא�'��kkN�l����kk�W   

وبعد جميء اهللا يوم القيامة، هو ومالئكته : (..  ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
وإشراق األرض بنوره سبحانه، واكبح مجاح اهلوى أن يستبد بعقلك؛ فتضل يف متاهات 

  .يف شعاب ينوشك يف كل منها شيطانولك 

رض بنوره، ومن محل مالئكته لتمتلئ باليقني من جميء اهللا، ومن إشراق األ
   .)٢()لعرشه، ومن أم سيكونون حافني حول العرش مسبحني حبمد اهللا

 املسلم هنا عن البحث عن الكيفية وحماولة  ـرمحه اهللا تعاىلـ وحيذر الشيخ 
م اليت أهل الكال االجنرار خلف شعارات الفالسفة وا، أوـإدراكها، أو التفلسف بشأ

  .ن جوعال تسمن وال تغين م

ف؟ وال تسل نفسك كيف؟ ـال تسلين كي: ( ـرمحة اهللا تعاىلـ يقول عليه 
، وأن يكون وال تقل إن اإلميان ذا يستلزم أن يكون اهللا يف حيز، وأن يكون حمدوداً

  ... متناهياًجسماً

إن : احذر مثل هذه اهلمسات اليت تظل تراودك عن إميانك حىت تفتك به، وقل
 مثل هذا وهو لبيان ويعلم كل شيء ما كان ال خيفى عليه أبداًالذي خلقين وعلمين ا

 من عزة يتكلم ذا الكالم القدسي املعجز بالغة وفصاحة ومل ير فيما يتكلم به نيالً
أن يذر هذا الكالم وأن ـ جل شأنه ـ جالله، وجالل كربيائه، وإال فقد كان يستطيع 

  . إىل معاين أخرمياءات أو إشاراتيأيت بغريه، أو أن يقول هذه إ

                                 
 ).٨ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،١عدد ، مقالة نور من القرآن ، جملة اهلدي النبوي ) ١(
 ).٥ص(هـ ١٣٨٣ ، تاريخ٣عدد ، القرآن لة اهلدي، مقالة نور منجم) ٢(
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  ٣٣٨ 

 وعلماء إن احليز واجلهة أو الكم والكيف وغريها من مصطلحات الفالسفة
ه وبني اإلميان ـن هدى اهللا، ولن حتول مفهوماا بينـ ع بديالًداًبالكالم مل يرها املسلم أ

  .)١()مبا يقول اهللا

@�L�$א��@$h�W�� �

حانه الفوقية لذاته وأثبت سب: ( عن هذه الصفة ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 

 الصالة والسالمـ وقال عليه ) ٢(����IIIIÜ�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÜ�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÜ�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÜ�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔHHHHالعليا،

ش�
	��������� : "ـ �ق���������������و���د���وق�א���א��א�����

����©�IIII¬�«�ª : ويقول سبحانه)٣( "� �̈§�¦�¥�¤¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤HHHH)٥())٤(.  

ح الشيخ ـضة، ال فوقية ذات يوـوحىت ال يؤول مؤول الفوقية بأا فوقية رتب
يف القرآن " فوق "وردت لفظة : ( فيقول تاماً هذه النقطة إيضاحاً ـرمحه اهللا تعاىلـ 

كما يف اآليتني السابقتني، ووردت مقرونة مبن يف هذه اآلية، " من"مطلقة بدون حرف 
  .ى أا فوقية ذات ال فوقية رتبةوورودها يف اآلية مقرونة ذا احلرف نص عل

الذهب من فوق الفضة، فإذا : نة مبن مطلقا؛ فال يصح أن تقولفهذه ال تأيت مقرو
؛ بل ال حتتمل إال فوقية احتملت فوقية الرتبة يف اآليتني فإا ال حتتمل يف هذه اآلية مطلقاً

   .)٦()الذات، وجل جالل اهللا

                                 
 ).٦ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٣عدد ، مقالة نور من القرآن ، اهلدي النبوي جملة ) ١(
 ).١٨آية :سورة األنعام( )٢(
 :قال أبو العالية} وهو رب العرش العظيم {،}وكان عرشه على املاء{ باب ، كتاب التوحيد،صحيح البخاري) ٣(

 : وقال ابن عباس.عال على العرش} استوى {:هد وقال جما.خلقهن} فسواهن{ارتفع } استوى إىل السماء{
 حديث رقم ، كأنه فعيل من ماجد حممود من محد،}محيد جميد {: يقال.احلبيب} الودود{الكرمي و} ايد{

 .)٤٤٣ ، ص١٨ج (٧٤٢٢
 ).٥٠ آية:سورة النحل( )٤(
 ).٨ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٥(
 ).٨ص ( املرجع السابق) ٦(
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  ٣٣٩ 

 كما يف بقية ـذه الصفة هو ـود أهل السنة بإثبات هـومن املعلوم أن مقص
  . عن الكيف، والتشبيه، والتجسيم، والتحيزليق باهللا تعاىل؛ بعيداًعلى ما يـ الصفات 

'�Aא�����Sא�aI��W  

إن يف تفيد الظرفية، : تقول اخللفية: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / يقول الشيخ

 )١(����IIIIo�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�do�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�do�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�do�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dHHHH :فإذا محلنا قوله تعاىل

  ، وحتويه، فماذا تقولون يا أنصار السنة؟على ظاهره، كان معىن هذا أن السماء حتصر اهللا

ليس األمر كما تقولون : ونترك مرة أخرى لإلمام اجلليل ابن تيمية الرد على هذا
إذ السماء إمنا يراد به العلو فاملعىن أن اهللا يف العلو ال يف السفل وقد علم املسلمون أن " 

عرش كحلقة ملقاة كرسيه سبحانه وتعاىل وسع السموات واألرض وأن الكرسي يف ال
 وأن العرش خلق من خملوقات اهللا ال نسبة له إىل قدرة اهللا وعظمته فكيف )٢(بأرض فالة

IIII�y�x�w�y�x�w�y�x�w�y�x�w : ـقال سبحانهـ  حيصره وحيويه؟ وقد يتوهم بعد هذا أن خلقاً

¡�z¡�z¡�z¡�zHHHH)٣ (وقال: IIIIs�m�l�ks�m�l�ks�m�l�ks�m�l�kHHHH)مبعىن على وحنو ذلك وهو كالم ) ٤
ائق معاين احلروف وأا متواطئة يف الغالب  وهذا يعلمه من عرف حقعريب حقيقة ال جمازاً

  .)٥("ال مشتركة

أنه ال حاجة بنا إىل أن نلجأ إىل االستشهاد : ويف مكان آخر ذكر ابن تيمية

ليست هي نفس املخلوق  )٦( IIIIg�f�e�dg�f�e�dg�f�e�dg�f�e�dHHHHباآليتني فالسماء يف قوله تعاىل 
ه يف السماء أي يف  فقولاسم جنس للعايل ال خيص شيئاً"العايل العرش فما دونه، وإمنا هي 

                                 
 ).١٦ آية :ملُلكاسورة  ()١(
 ،مؤسسة الرسالة  شعيب األرنؤوط : ت ، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيتصحيح ابن حبان ) ٢(

  .)٧٦، ص٢ج (٣٦١حديث رقم  م١٩٩٣ /هـ١٤١٤طبعة الثانية،  ال،بريوت
 ).٧١ آية :سورة طه( )٣(
 ).١٣٧ آية :سورة آل عمران( )٤(
  .)٥١، ص١ج ( البن تيمية،الفتوى احلموية الكربى) ٥(
 ).١٦آية :املُلكسورة ) (٦(
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  ٣٤٠ 

العلو دون السفل وهو العلي األعلى فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش وليس هناك 
  .)١("غريه العلي األعلى سبحانه وتعاىل

إنه فوق " والسلف واألئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا : " وقد قدم هلذا بقوله
 حيويه أو حيصره اًـاك شيئون إن هنـال يقول" وق كل شيء ـالعرش وإنه يف السماء ف

 ووعاء سبحانه وتعاىل عن ذلك بل هو فوق كل شيء وهو  له أو ظرفاًأو يكون حمالً
وهو عال على كل شيء وهو احلامل . مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه

وكل خملوق مفتقر إليه وهو غين عن العرش وعن . للعرش وحلملة العرش بقوته وقدرته
  .)٣())٢("كل خملوق

@�Bא���Wא���ل� �

ذه الصفة، ـوأما ه: ")٤(ول ابن رشدـيق: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
ر يثبتوا هللا سبحانه حىت نفتها املعتزلة، مث تبعهم ـفلم يزل أهل الشريعة من أول األم

وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات اجلهة مثل قوله .. ةـعلى نفيها متأخروا األشعري

}�|�{�~�_�}�|�{�~�_�}�|�{�~�_�}�|�{�~�_�IIII: ومثل قوله) ٥(IIII{�z{�z{�z{�z�̀_�~�}�|��̀_�~�}�|��̀_�~�}�|��̀_�~�}�|�HHHH :تعاىل

l�`l�`l�`l�`HHHH)قوله تعاىل ومثل )٦:I�I�I�I��n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d

ooooHHHH)غري ذلك من اآليات اليت إن تسلط عليها التأويل عاد الشرع كله مؤوالً إىل) ٧ ،

                                 
  .)٥٦٠ ، ص١ج (، البن تيميةبيان تلبيس اجلهمية) ١(
  .)١٠١ـ١٠٠ـ ، ص١٦ج (، البن تيميةجمموع الفتاوى) ٢(
 )١٣٦ـ١٣٤ص (  ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ٣(
 ولد حكيم، عامل،) الوليد أبو (احلفيد رشد بابن ويعرف القرطيب، رشد ابن حممد بن أمحد بن حممد: ابن رشد )٤(

 سنة ،مبراكش ، وبرع يف خمتلف العلوم ، وألف الكتب املفيدة ، تويف ومخسمائة عشرين سنة بقرطبة،
 . )٣١٣، ص٨ج( معجم املؤلفني ـ،ه٥٩٥

 ).١٧آية :احلاقةسورة ( )٥(
 ).٥آية :سورة السجدة( )٦(
 ).١٦آية :سورة املُلك( )٧(
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  ٣٤١ 

؛ ألن الشرائع كلها مبنية على أن إا من املتشاات عاد الشرع كله متشااً: وإن قيل
اء، وأن منه ترتل املالئكة بالوحي إىل النبيني، وأن من السماء نزلت الكتب، اهللا يف السم

  .)١("ومجيع احلكماء قد اتفقوا أن اهللا واملالئكة يف السماء كما اتفقت الشرائع على ذلك

فظهر لك من هذا أن إثبات اجلهة واجب : "وبعد أن ساق أدلته العقلية قال
شرع وانبىن عليه، وأن إبطال هذه القاعدة إبطال بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به ال

  .)٢("للشرائع 

كلمة حق نطق ا فيلسوف األندلس، فهل يعقل الذين يزعمون أم أرباب 
  . )٣(!) يسامي أرسطو؟الفكر عن فيلسوف يرونه كبرياً

�hW$@�א?�3cא'��a0Hא���ش �

قة أو مقيدة، بدأ الشيخ كالمه عن مسألة االستواء بتحقيق معناه إذا ذكرت مطل
استوى قد تذكر مطلقة، وقد تذكر مقيدة حبرف؛ فإذا : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ فقال 

ذكرت مطلقة كان هلا معناها الذي ختتص به يف حال إطالقها، والذي يغاير معناها وهي 
I�I�I�I��B�A�B�A�B�A�B�A:استوى األمر أي كمل، ومت واستقام، ومنه قوله تعاىل: مقيدة، كما تقول

L�K�J�I�H�G�F�E�D�CL�K�J�I�H�G�F�E�D�CL�K�J�I�H�G�F�E�D�CL�K�J�I�H�G�F�E�D�CHHHH)وقد تذكر مقرونة ) ٤
يا، وقد تذكر مقيدة حبرف استوى اجلاهل والعامل يف هذا الزمن أي تساو: بواو املعية مثل

IIII�²�²�²�² :، ومنه قوله تعاىل وارتفاعاًمثل استوى إىل اهلرم أي قصد إليه علواً" إىل "راجل
Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�̧ �¶�µ�́ �³Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�̧ �¶�µ�́ �³Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�̧ �¶�µ�́ �³Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�̧ �¶�µ�́ �³HHHH)٥( .  

                                 
 .)٥٠، ص١ج (هـ١٤١٩، ناصر بن محد الفهد ، طبعة م مبخالفات املوافقات واالعتصام اإلعال) ١(
 .)٥، ص١ج (اصر الفهدن، اإلعالم مبخالفات املوافقات واالعتصام )٢(
 ).١٩٣ـ١٩٢ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ٣(
 ).١٤آية :سورة القصص( )٤(
 ).١١آية :سورة فُصلَت( )٥(
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استوى على ظهر اجلواد، فيكون معناها مثل " على"وقد تذكر مقيدة حبرف اجلر 
 ما دامت مقترنة العلو واالرتفاع، واالعتدال، وال يتغري معنها هذا يف أي وضع مطلقاً

  ."على"حبرف اجلر 

فدعوى تعدد معانيها تصدق إذا الحظناها مطلقة، ومقيدة بقيود خمتلفة، ولكنها 
فإا ذا " على"خاص مثل  إذا ما كانت كلمة استوى مقيدة بقيد  جريئاًتكذب كذباً

  . )١()القيد ال يكون هلا إال معىن واحد فحسب، هو ما قدمت لك

 ذا اإليضاح البني؛ بل يقوم بعملية  ـرمحه اهللا تعاىلـ وال يكتفي الشيخ 
حىت يثبت ما ذهب إليه من معىن " على"ـإحصائية فريدة إلطالقات استوى مقترنة ب

ولنتتبعها مقترنة ذا احلرف يف . .: (. ـرمحة اهللا تعاىل ـاالرتفاع والعلو، فيقول عليه 
  : بعض آي القرآن

¼�½�¾�¿�I�I�I�I��Á�À�¿�¾�½�¼�Á�À�¿�¾�½�¼�Á�À�¿�¾�½�¼�Á�À:خيرينا اهللا عن فلك نوح بقوله سبحانه

Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂHHHH)ويقول) ٢: 

IIIIP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH)٣ (

IIIIZ�Y�X�W�V�U�T�SZ�Y�X�W�V�U�T�SZ�Y�X�W�V�U�T�SZ�Y�X�W�V�U�T�S����]�\�[]�\�[]�\�[]�\�[HHHH)٤( .  

 يف هذه اآليات، أو اختلفت يف واحدة منها تغري معناها" استوى على"فهل جتد 
  عن األخرى؟

" استوى على" ال ريب فيه أن لئن تركت نفسك لفطرتك الواعية، فستؤمن إمياناً
معناها واحد يف مجيع هذه اآليات، ومل خيتلف معناها قط يف آية عن معناها يف آية 

  ...أخرى

                                 
 ).٢٨ص( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 ).٤٤آية :هودسورة ( )٢(
 ).٢٨آية :سورة املؤمنون( )٣(
 ).١٣ـ١٢آية :الزخرفسورة ( )٤(
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 بعجيب أن يزعموا وإال فسيلبس عليك املموهون جبهلهم أو بإحلادهم، وليس
 إذا مل يفتروا ذلك ؛ بل يكون عجيباً"إىل"يف اآليات حرف زائد أو مبعىن " على"لك أن 

  .)١(!!)على لغة القرآن

 يسرد اآليات ـ ألم أولوا معىن االستواء ـولكي يضيق اخلناق على املؤولني  
ن حيث ئه ماعاىل باستو مراد اهللا تاليت ذكر فيها استواء اهللا جل جالله على العرش، مبيناً

  .املعىن ال من ناحية الكيف

يف مجيع " على"مقيدة حبرف " استوى"وقد وردت : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
  .اآليات اليت ذكر فيها استواء اهللا سبحانه على عرشه، وهي سبع آيات يف القرآن

IIII�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u
�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

u�t�su�t�su�t�su�t�sw�v�w�v�w�v�w�v�HHHH)٢(.  

IIII�s� r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d
�d�c� b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v� u�t�d�c� b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v� u�t�d�c� b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v� u�t�d�c� b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v� u�t

eeeeHHHH)٣(.  

IIII�d�c�b�a�̀ �_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�d�c�b�a�̀ �_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�d�c�b�a�̀ �_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�d�c�b�a�̀ �_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S
q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�eq�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�eq�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�eq�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�eHHHH)٤(.  

IIII}�|�{�z�y}�|�{�z�y}�|�{�z�y}�|�{�z�yHHHH)٥(.  

                                 
 ).٢٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 ).٥٤آية :سورة األعراف() ٢(
 ).٣آية :سورة يونس( )٣(
 ).٢آية :سورة الرعد( )٤(
 ).٥آية :سورة طه( )٥(
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IIII�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e

w�v�u�t�sw�v�u�t�sw�v�u�t�sw�v�u�t�sHHHH)١(.  

IIII�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`
u�t�s�r�q�p�ou�t�s�r�q�p�ou�t�s�r�q�p�ou�t�s�r�q�p�oz�y�x�w�v�z�y�x�w�v�z�y�x�w�v�z�y�x�w�v�HHHH)٢(.  

IIII�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R

h�gh�gh�gh�gHHHH)٣(.  

 أراد باستوائه على عرشه غري معناه املقرر له يف  ـسبحانه جل شأنهـ فلو أنه  
 لغة القرآن لبني لنا ذلك، أو ألمر رسوله ببيانه، وال سيما وقد ذكر يف القرآن استواء

  .ا قيد به االستواء اخلاص بالعرشأي بنفس م" على" حبرف آخر مقيداً

من  وغريها )٥(IIIIÎ�É�È�Ç�ÆÎ�É�È�Ç�ÆÎ�É�È�Ç�ÆÎ�É�È�Ç�ÆHHHH مع )٤(IIII q�p�oq�p�oq�p�oq�p�oHHHHفذكر
اآليات دون ختصيص االستواء على العرش بقيد آخر، حيدد لك جبالء معىن االستواء 

  .العقل يف فهم معناه نفي املثليةعلى العرش مع التزام 

 فاملعىن فشتان بني استواء اهللا على عرشه واستواء خلقه على ما يستوي عليه
  .واحد ولكن الكيف خمتلف

                                 
 ).٥٩آية :لفرقاناسورة () ١(
 ).٤آية :سورة السجدة( )٢(
 ).٤آية :سورة احلديد( )٣(
 ).٤آية :سورة احلديد( )٤(
 ).٤٤آية :هودسورة ) (٥(
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فنحن نعرف كيف يستوي اإلنسان على ظهر دابته، أما كيفية استواء اهللا على 
عرشه ففوق مدارك عقول البشر؛ فكيف بنا حناول إخضاع ما حكم به اهللا ملا حتكم به 

  العقول الفاسدة؟

، ال خييفين افتراء وال يهولين تان، فما أفهم كتاب اهللا  مؤمناًول هذا مؤحداًأق
  .)١(..).إال باللغة اليت شرفها اهللا، فرتل ا الفرقان

  kkk@Wא"��

 كالمه على هذه النقطة برده على شبهة أوردها  ـرمحه اهللا تعاىلـ يبدأ الشيخ 
  . ـرمحه اهللا تعاىلـ اإلمام اجلويين 

وهو يتكلم " اإلرشاد"يقول اجلويين يف كتابه : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  يقول الشيخ

I�I�I�I��{�z�y�{�z�y�{�z�y�{�z�y:فإن استدلوا بظاهر قوله تعاىل: "عن وجوب تأويل آيات االستواء

}�|}�|}�|}�|HHHH)فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلها منها قوله تعاىل، )٢:����

IIIIh�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^HHHH)وقوله تعاىل )٣:I�I�I�I��µ� �́³�²�±�µ� �́³�²�±�µ� �́³�²�±�µ� �́³�²�±
¹� �̧¶¹� �̧¶¹� �̧¶¹� �̧¶Ý� º�Ý� º�Ý� º�Ý� º�HHHH)فنسأهلم عن معىن ذلك فإن محلوه على كونه معنا باإلحاطة  )٤

  ."إخل. ..والعلم، مل ميتنع منا محل االستواء على القهر والغلبة

هذا كان قوله قبل التوبة، بيد أن هذه الشبهة اجلوينية قد تلقفها دعاة اخللفية، 
إن محلتم آيات املعية : ومضوا يشغبون ا، ويقولون لنا كما كان يقول املؤولة من قبل

يف كل على ظاهرها نفيتم الفوقية، واستواء اهللا على عرشه، وكنتم مع القائلني بأن اهللا 
  .مكان،أو بأنه ليس له مكان

                                 
 ).٣٠ـ٢٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 ).٥ آية:سورة طه( )٢(
 ).٤ آية:سورة احلديد( )٣(
 ).٣٣ آية:سورة الرعد( )٤(
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على وإن صرفتم املعية عن ظاهرها خالفتم ما تقولون به، وهو وجوب محل اللفظ 
  .معناه واالنكفاف عن التأويل

نص على " مع"هة سوء الفهم، فقد ظنوا أن كلمةوقد أوقع هؤالء يف هذه الشب
 هلا املعية بالذات، وأن ظاهرها يدل على املقارنة واملماسة بالذات فإذا وجدوا منا تفسرياً

لقد تناقضتم إذ صرفتم اللفظ عن ظاهره، وأنتم حترمون ذلك، : بغري ما ظنوا صاحوا
  : ه الشبهةوإين ألترك لإلمام اجلليل ابن تيمية الرد احملكم على هذ

I�I�I�I��̂�̂�̂�̂:قوله ما يف الكتاب والسنة من أن اهللا فوق العرش خيالفه الظاهر من" 

h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_HHHH)يف " مع"فإن هذا غلط وذلك أن كلمة  )١
وب مماسة ـة؛ من غري وجـة إال املقارنة املطلقـاللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها يف اللغ

. عىن من املعاين دلت على املقارنة يف ذلك املعىنأو حماذاة عن ميني أو مشال؛ فإذا قيدت مب
هذا املتاع معي امعته لك؛ : ويقال. ما زلنا نسري والقمر معنا أو والنجم معنا: فإنه يقال

" املعية "  مث هذه. فاهللا مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. وإن كان فوق رأسك

�I�I�I�I�O�N�M�L�O�N�M�L�O�N�M�L�O�N�M�L��V�U�T�S�R�Q�P��V�U�T�S�R�Q�P��V�U�T�S�R�Q�P��V�U�T�S�R�Q�P:ختتلف أحكامها حبسب املوارد فلما قال

h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�Wh�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�Wh�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�Wh�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�WHHHH)دل ظاهر ) ٢
اخلطاب على أن حكم هذه املعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم؛ شهيد عليكم ومهيمن عامل 

  .إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر اخلطاب وحقيقته: وهذا معىن قول السلف. بكم

كان  )٣(I�I�I�I�Æ�¬�«�ª�©�¨Æ�¬�«�ª�©�¨Æ�¬�«�ª�©�¨Æ�¬�«�ª�©�¨HHHH: لصاحبه يف الغار����وملا قال النيب 
 النصر ـ مع االطالع ـ على ظاهره ودلت احلال على أن حكم املعية  حقاًهذا أيضاً
�I�I�I�I�¶�µ :وكذلك قوله ملوسى وهارون. والتأييد �́³�²¶�µ� �́³�²¶�µ� �́³�²¶�µ� �́³�²HHHH)هنا  )٤

                                 
 ).٤ آية:سورة احلديد( )١(
 ).٤ آية:سورة احلديد( )٢(
 ).٤٠آية:سورة التوبة( )٣(
 ).٤٦ آية:سورة طه( )٤(
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وقد يدخل على صيب من . املعية على ظاهرها وحكمها يف هذه املواطن النصر والتأييد
ف؛ أنا معك أو أنا هنا؛ ـال خت: ولخييفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيق

ينبهه على املعية املوجبة حبكم احلال دفع املكروه؛ ففرق بني . أو أنا حاضر وحنو ذلك
. فيختلف باختالف املواضع. معىن املعية وبني مقتضاها؛ ورمبا صار مقتضاها من معناها

  موضع أموراًع يقتضي يف كلـقد استعمل يف الكتاب والسنة يف مواض" املعية " فلفظ 
ال يقتضيها يف املوضع اآلخر؛ فإما أن ختتلف داللتها حبسب املواضع أو تدل على قدر 

 فعلى التقديرين ليس ـ وإن امتاز كل موضع خباصية ـ مشترك بني مجيع مواردها
 خمتلطة باخللق حىت يقال قد صرفت عن ����مقتضاها أن تكون ذات الرب 

  .)٢())١("ظاهرها

 يف موضع آخر رد اإلمام ابن القيم على هذه  ـه اهللا تعاىلرمحـ وينقل الشيخ 
  ... ـرمحة اهللا تعاىلـ  عن رد شيخه ابن تيمية عليه الشبهة، وهو ليس بعيداً

مما ادعي فيه : "يقول اإلمام اجلليل ابن القيم: (يقول الشيخ الوكيل رمحه اهللا تعاىل
زية، هذا كله جماز ميتنع محله على وهو معكم أين ما كنتم، قال اا:ااز قوله تعاىل

معية العلم : ؛ فإذا معناهاطعاًاحلقيقة، إذ حقيقته املخالطة وااورة، وهي منتفية ق
  .)٣("قدرة، واإلحاطة، ومعية النصر والتأييد واملعونة الو

وبعد هذا التفصيل لشبهة املنكرين للصفات وال سيما االستواء هللا على عرشه، 
 مفصلة من العقل والنقل، ونذكر هنا بعض ما رد به د عليهم ردوداًوفوقيته سبحانه ر

  : على هذه الشبهة" قيمابن ال"

                                 
 .)٥٠ ـ ٤٩  ص،١ج (، البن تيميةالفتوى احلموية الكربى) ١(
 ).١٣٤ـ ١٣٠ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ٢(
أيوب بن سعد مشس الدين حممد بن أيب بكر بن : خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة مؤلف األصل )٣(

ـ ـد بن حمم ـحمم: رهـاختص) هـ٧٥١املتوىف   (،ابن قيم اجلوزية   وان البعلـي  ـد بن عبد الكرمي بن رض
  مـصر ،دار احلديث، القاهرة   : الناشر ،سيد إبراهيم :  احملقق ،)هـ٧٧٤املتوىف  (، ابن املوصلي     مشس الدين 

 .)٤٧٦ص ( م٢٠٠١/هـ١٤٢٢،   األوىلالطبعة
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إن اهللا سبحانه قد بني يف القرآن غاية البيان أنه فوق مساواته، وأنه مستو : "يقول
على عرشه، وأنه بائن عن خلقه، وأن املالئكة تعرج إليه، وترتل من عنده، وأنه رفع 

، وأنه يصعد إليه الكلم الطيب، إىل سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته املسيح إليه
  .خللقه 

   .)١("وعلوه على عرشه، وهذه نصوص حمكمة، فيجب رد املتشابه إليها

 وال حقيقته أنه سبحانه خمتلط ـ أي لفظ مع ـإنه ليس ظاهر اللفظ : "ويقول
  ..بوجه من الوجوهعلى هذا " مع"باملخلوقات ممتزج ا، وال تدل لفظة 

يف كالمهم للصحبة الالئقة، وهي ختتلف باختالف متعلقاا، " مع"فإن 
ومصحوا، فكون نفس اإلنسان معه كون، وكون علمه وقدرته وقوته معه كون، وكون 
زوجه معه كون، وكون أمريه ورئيسه معه كون، وكون ماله معه كون، فاملعية ثابتة يف 

فها؛ فيصح أن يقال زوجته معه، وبينهما شقة بعيدة، هذا كله مع تنوعها، واختال
ة كذا، فتأمل نصوص املعية يف القرآن ـالن دار كذا، وضيعـمع ف: وكذلك يقال

�{IIII :ه تعاىلـكقول F� E� D� C� B� A}� F� E� D� C� B� A}� F� E� D� C� B� A}� F� E� D� C� B� AHHHH)هـوقول )٢: IIII�h� g�h� g�h� g�h� g

j�ij�ij�ij�iHHHH)٣(  ،IIIIr�q�p�or�q�p�or�q�p�or�q�p�oHHHH)٤( ، IIII�{�z�y�x�w�{�z�y�x�w�{�z�y�x�w�{�z�y�x�w

||||HHHH)د منها خمالطة يف وما آمن معه إال قليل، وأضعاف ذلك هل يقتضي موضع واح )٥
  .)٦()الذوات والتصاقا وامتزاجا؟

  

                                 
ـيم ، ، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي الشهري بابن القلـ يف القضاء والقدر واحلكمة والتعلي،ليلشفاء الع) ١(

 .)٤٩ص /٣٢ج( هـ١٣٩٨، ، دار الفكر، بريوت، وأبو فراس النعساينحممد بدر الدين: ت
 ) .٢٩ آية:الفتحسورة ) (٢(

 ).١١٩ آية:التوبةسورة ) (٣(
 ).٤٣ آية:سورة البقرة) (٤(
 ).٤٠آية:ودهسورة ) (٥(
 ).١٩٥ـ١٩٤ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ٦(
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�א"01/�א���� �

����2Lא������>�א?�6א�#�5��,���א()�'�وא�%$�# �
إن أمهية التوحيد تربز وتتبني حبجم االحنرافات فيه، وال شك أن باب توحيد 

ف؛ وهو األمساء والصفات يعترب من أكثر أبواب االعتقاد اليت كثر فيها الرتاع، واالختال
يعترب من أهم الركائز اليت غذت التباعد بني الفرق اإلسالمية اليت احنرفت يف فهمها له، 

  .يه ما ثبت يف املنقول، واملعقولوبني أهل السنة واجلماعة اليت التزمت ف
  :وميكن إرجاع اختالف الناس فيه، وانقسامهم بشأنه إىل سبنب

 من ثقافات األمم األخرى اليت ني كثرياًحركة الترمجة اليت أدخلت على املسلم: األول
  .كانت تعاجل صفات اخلالق، وعالقتها بصفات املخلوق، وحنو ذلك

، فكان بعض الدخالء يظهرون اإلسالم ويبطنون  حركة الكيد ضد اإلسالم : الثاين
الزندقة والكفر، ويدسون ما استطاعوا من شبه إلضعاف انتشار اإلسالم، 

  .ودخول الناس فيه أفواجاً
 اهتم  ـرمحه اهللا تعاىلـ ة عبد الرمحن الوكيل ـرو أن جند العالمـوال غ

 حتت باالحنرافات اليت وقعت يف هذا اجلانب من التوحيد؛ بل وألف فيه كتاب مستقالً
أراد من خالله أن يربز مذهب السلف يف " الصفات اإلهلية بني السلف واخللف ":عنوان

  .ندات اخللف بشكل عامشة وضعف مستهذا الباب، ويبني هشا
وليس من العجيب أن جنده رمحه اهللا تعاىل يركز على األشاعرة يف معرض رده 

  .. من حياته حتت تأثري فكرهمعلى شبه اخللف؛ ذلك أنه نشأ بينهم ودرس وعاش صدراً
 كان هلم أثر كبري يف عصره؛ فكان الرد ـ أي األشاعرة ـيضاف إىل ذلك أم 

و ما يقتضيه الفقه الشرعي من حيث ترتيب األولويات، وتقدمي عليهم، ودحض أدلتهم ه
  .ماألهم فامله

وهذا يوضح جبالء التزام الشيخ رمحه اهللا تعاىل ملنهج السلف الصاحل حىت يف 
طريقة املعاجلة، والتقدمي والتأخري؛ فقد كانوا رمحهم اهللا تعاىل يراعون حجم االحنرافات يف 

  . وقع فيه االحنراف أكثر من غريهيزمنهم ويركزون على اجلانب الذ
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 يركزون على )٢( وابن خزمية ـرمحه اهللا تعاىلـ  )١(فنجد العالمة ابن منده
  .حنرافهم يف باب األمساء والصفاتاجلهمية واملعتزلة ويوضحون حجم ا

وهذا اإلمام حممد بن عبد الوهاب يركز على توحيد األلوهية وحجم االحنرافات 
  .ظهرت وتفشت يف زمنهشركيات اليت فيه وال

وبالنظر إىل باب األمساء والصفات الذي هو حمل حديثي اآلن يتضح أن الناس 
  : منقسمون بشأنه إىل ثالث فرق

  . السنةـ ١

  . اجلهمية واملعتزلة واألشاعرةـ ٢

  . املشبهةـ ٣

 يف هذا الباب أكثر من غريه،  ـرمحه اهللا تعاىلـ وقد ظهرت شخصية الشيخ 
  :ثالث مالحظات هيوذلك من خالل 

ان باألمساء والصفات على طريقة السلف، والتحذير من ـ دعوته إىل اإلميـ ١
  .االحنراف فيه

 دعوته للمتكلمني إىل الرجوع عن البدع اليت أثارها كبارهم كما رجع معظم ـ ٢
  .األقدمني منهم

 جاء يف  إىل نبذ علم الكالم، واألخذ مبا ـ كمؤسسة علمية كبريةـ دعوة األزهر ـ ٣
  .الكتاب والسنة

                                 
حممد بن إسحاق بن حممد بن مندة العبدي، أبو عبد اهللا األصبهاين، اإلمام احلافظ اجلوال ، :  ابن منده هو )١(

) . هـ٣٩٥(، تويف سنة "التوحيد" ، "الرد على اجلهينة"، " انمياإل: "العصر، له تصانيف كثرية منها حمدث 
  .)٢٩ ص، ٦ج (، واألعالم للزركلي)٤٣ـ٢٨، ص٧ج(سيد أعالم النبالء : انظر 

 الشافعي، النيسابوري السلمي بكر بكر أبو بن صاحل بن املغرية بن خزمية بن إسحاق بن حممد: ابن خزمية  )٢(
 باحلديث حداثته يف وعين ومئتني، وعشرين ثالث سنة  ولد،عصره يف نيسابور  إمام.التصانيف صاحب
سري أعالم النبالء .هـ  ٣١١ تويف يف نيسابور سنة ،واالتقان العلم سعة يف املثل به يضرب صار حىت والفقه،

  .)٣٦٥ص، ١٤ج(
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 واضحة يف اإلقناع وقد سلك الشيخ يف الوصول إىل تلك األهداف طرقاً
 بكل السبل اليت من شأا أن تبني  ـرمحه اهللا تعاىلـ واالستدالل ورد شبههم، وأحاط 

  ..هلم ضعف مستندام الفكرية والتارخيية

  : ه سلك الطرق التالية يتبني أن ـرمحه اهللا تعاىلـ ومن خالل استقراء منهجه 

  . بيان األدلة النقلية والعقلية على ضعف مذاهبهمـ ١

  . استقراء التاريخ اإلسالمي لبيان رجوع كثري من أئمتهم الكبارـ ٢

  . بيان تناقضهم ووقوعهم يف احلرية والشكـ ٣

  . إيضاح جناية مذاهبهم على اإلسالمـ ٤

  .تند كثري من مذاهبهم بيان قصور وضعف العقل البشري الذي هو مسـ ٥

��Wد���Hא�����^�Tא�oMن�,��%$�#�אM\�@�وא�3!=����>�א?�6א5�n����W;وً? �

 يدعو اللتزام منهج السلف الصاحل، والتعلق  ـرمحه اهللا تعاىلـ ما فتئ الشيخ 
  .حنراف عنه واتباع السبل الكثريةبه يف مجيع أبواب التوحيد، وما انفك حيذر من اال

 أن تلك الشبه اليت يتستر خلفها الشياطني هي جمرد  ـه اهللا تعاىلرمحـ وبني 
ظنون ال تواري عورة أصحاا، وال تنقذ عقال بلغ من اجلوع حد اهلالك، بل ال تصل إىل 

  . تساغ به اللقمة من اخلمر للغاصحد ما جيوز من امليتة حلفظ النفس، وال ما

عضهم وقوله إن التعدد يف ومن أثخن تلك الشبه اليت ذكرت صفتها احنراف ب
  .الصفات دليل على التعدد يف الذات

 وجوب توحيد اهللا يف أمسائه  على ذلك مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ ويرد الشيخ 
إنه ال ينال من ربوبية اهللا وألوهيته أو وحدانيته أن نسميه باسم مسى : (.. وصفاته فيقول

د الضاللة والفلسفة احلمقاء ـ يزعم عبيبه نفسه؛ إذ ال يلزم من هذا تعدد يف ذاته كما
وال يلزم حمال أبدا أي نقص يلحق باهللا من اسم مسى به نفسه كما يزعم شياطني التأويل 

  . أو التعطيل من اخللق
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 هللا  وقحاًإن يف رفض تسمية اهللا مبا مسى به نفسه ووصفه مبا وصف به نفسه حتدياً
  .)١()ه أخطأ حني مسى أو وصف نفسهبأنـ جل شأنه ـ  له  صرحياًسبحانه وااماً

التوحيد أن نصف اهللا ونسميه مبا وصف ومسى به : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ ويقول 
ا نضرب به تلك نفسه دون أن نتلمس هوى النفس، وشبه العقل، وعمى التقليد م

 جالهلا وكماهلا، فنذكرها بالكفر الصريح كما يزعم املبطلون الذين الصفات واألمساء يف
  .ارد ليست له أمساء وال صفاتكون أن اهللا ال يوصف وال يسمى؛ ألنه جمرد حبت ويأف

أو نذكرها بالكفر الذي يتقنع بالنفاق كما صنع أولئك العدميون الذين وضعوا 
لصفات اهللا وأمسائه معاين ال يقرها عقل وال عرف وال لغة وال دين زاعمني أن جالل 

مساء والصفات ن أن نفهم يف الكلمات الدالة على األعان منالربوبية وكمال األلوهية مي
  .مدلوالا اللغوية

أولئك هم الفالسفة والصوفية، وهؤالء هم الكالميون الذين خالفوا عن أمر اهللا 
  . )٢(.)..ومسوا خلفا

إن وصف اهللا تعاىل ببعض تلك : عند هذا احلد؛ بل قالوا" اخللفيون"ومل يقف 
 له مبدأ  متناهياً تعاىل يف حيز معني، أو أن يكون جسماًالصفات يلزم منه أن يكون اهللا

  .ات أن يفروا اومنتهى، ولكن هيه

:  عليهم يف تلك الشبهة الدنيئة املسلم وراداً ناصحاً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
، وأن يكون وال تقل إن اإلميان ذا يستلزم أن يكون اهللا يف حيز، وأن يكون حمدوداً(

  ...اً متناهيجسماً

إن : احذر مثل هذه اهلمسات اليت تظل تراودك عن إميانك حىت تفتك به، وقل
الذي خلقين وعلمين البيان ويعلم كل شيء ما كان ال خيفى عليه أبدا مثل هذا وهو 

 من عزة يتكلم ذا الكالم القدسي املعجز بالغة وفصاحة ومل ير فيما يتكلم به نيالً

                                 
 ).٩ص( ١٣٨٢ تاريخ ،٢ عدد ، ، مقالة نور من القرآنجملة اهلدي النبوي) ١(
 ).٤ص(هـ ١٣٧٩ تاريخ ،٢ عدد ،لة اهلدي النبوي، مقالة نور من القرآنجم) ٢(
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قد كان يستطيع جل شأنه أن يذر هذا الكالم وأن يأيت جالله، وجالل كربيائه، وإال ف
  . أخربغريه، أو أن يقول هذه إمياءات أو إشارات إىل معاين

 وعلماء إن احليز واجلهة أو الكم والكيف وغريها من مصطلحات الفالسفة
ه وبني اإلميان ـينن هدى اهللا، ولن حتول مفهوماا بـ عدا بديالًبالكالم مل يرها املسلم أ

  .ا يقول اهللامب

إن الفيلسوف يعبد أرسطو وأذنابه، واملتكلم يعبد مبتدع دينه الكالمي، واملسلم 
  .يعبد اهللا سبحانه

  .عباد الفلسفة وعلم الكالم  تقل محيته هللا عن محيةولن جتد مسلماً

  .مك اهللا يف اختيارك هذا على شيءفاختر لنفسك مكاا، فلن يرغ

ذر موبق علم الكالم، ولكن على بصرية ولكن احذر غائلة الفلسفة، واح
  . )١()ورضوان روحي دي اهللا وحده

�ً���C�WN��$hو�Sא�'�(;������W��9א�����א��Iس���א?��3Hد� �

رمحه اهللا ـ ويقسم الشيخ الناس يف االعتقاد يف أمساء اهللا تعاىل إىل أقسام فيقول 
إال باألمساء والصفات اليت تدل ومن الناس فريق ال يسمي اهللا أو يصفه . .: (. ـتعاىل

  . دون أمساء اجلمال وصفات اجلمالعلى جالله فحسب

  .الغضب عظيم االنتقام شديد  قهاراًفهم يرون اهللا جباراً

 هللا بتلك الصفات هم اليهود والذي يقرأ أسفارهم يتجلى له وأكثر الناس وصفاً
  .ذلك جيداً

ار ـلعبودية لألحبب دائما يف ذل اوا الشعـويقيين أنه ما اقترفوا هذا إال ليجعل
  .أو لشيوخ الدين

                                 
 ).٦ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٣عدد ، الة نور من القرآن، مقوي اهلدي النبجملة ) ١(
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أو يدغدغ ومن الناس فريق آخر ال يسمون اهللا أو يصفونه إال مبا يرضي هوى 
  .عاطفة

اء ـربيار، أو متعال أو ذو كـم أو جبـوهؤالء يأبون أن يصدقوا بأن اهللا منتق
  .أو الغضب الذي يسحق وميحق

  . العامدة اليت ال تعرف ندامةيئةإمنا يرونه عفوا عن الفسق، واخلط

  .ربنا رحيم: فال يعملون إال مبا حيب الشيطان أن يعملوا به قائلني

  .وأكثر هؤالء ينتمون إىل الصوفية، أو إىل حانة اخلطايا حتت أقبية الليل

 الفالسفة ومن الناس فريق آخر يزعم أنه ليس هللا اسم وال صفة، وهم فريق من
  .والصوفيني اإلشراقيني

  .فة وهو مرتبة التجريد أو العماء أن هؤالء ينفون عن اهللا االسم والصغري

  . أن يتعني يف مظاهرهمث يضيفون إليه كل اسم وصفة يف الوجود بعد

  .)١()ومن الناس من يرى أن تعدد األمساء والصفات يستلزم تعدد الذات

�ً���C�W#�5א?�6א�-=:�K��`���	c;�W� �

قد بني الدين للناس، ـ ه وآله وصحبه وسلم صلى اهللا عليـ ال شك أن النيب 
وذج بشري رائد، ومل ميت ـه أمامهم حىت عملوا به كنمـوبلغه هلم حىت فهموه، وطبق

 كنهارها حىت تركهم على احملجة البيضاء ليلهاـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ 
  .ال يزيغ عنها إال هالك

كائد ضد اإلسالم وأهله؛ فنشر  حىت بدأت املـ بأيب هو وأمي ـولكن مل يقبض 
وا لينالوه بوجوده ـالم ما مل يكونـوف، ونالوا من اإلسـاألعداء الشبه، وفرقوا الصف

  . ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ 

                                 
 )٨ـ٧ص( هـ١٣٨٢ تاريخ ،٢عدد ، ، مقالة نور من القرآنجملة اهلدي النبوي ) ١(
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وقد ساهم يف نشر تلك البدع اليت طرأت، واحلوادث اليت حدثت، دخول كثري 
ليت مل تكن معروفة لثقافات الوثنية امن األمم يف اإلسالم؛ فحملوا معهم الفلسفات، وا

  .عند املسلمني

  أو رهباً رغباًـدخل غري العرب يف اإلسالم : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
 وكانت هلم ديانات وضعية، وفلسفات وثقافات، ومناهج خاصة يف التفكري، وقد ـ

لك، وكان هلم فيها انتصار اإلسالم صدر هؤالء، إذ كانت هلم دول، وكانت هلم مما أوغر
  ...جاه كبري

 ورغبة فاجرة ، فكان مقتل عمر، وكانت الثورات املتأججة حقداًفكادوا له مادياً
فكانت الفنت والشبهات يزلزلون ا يقني عقائد : يف دك أسس الدولة اإلسالمية، ومعنوياً

 ضالة، املسلمني والتأويالت الفاسدة خيضعون ا آي القرآن ملا ورثوه هم من عقائد
  .)١(...)وفلسفة وثقافة ال متت إىل العربية بقرىب

كما أبو أن يستكينوا إىل ذل اهلزمية فأوغلوا الكيد . .: (.ويقول يف موضع آخر
وظلوا باملسلمني ميارسون فتنتهم حىت استطاعوا الظفر مبن يهجر القرآن، ويتنكر للسنة، 

  .)٢()وميجد البدعة، ويسجد للخرافة

 بعد بيانه ألهم أسباب االحنراف أن يبني  ـرمحه اهللا تعاىلـ وال ينسى الشيخ 
  .انبأهم البدع واالحنرافات اليت دخلت على املسلمني يف هذا اجل

ذلك أن تلك البدع اليت دخلت على صفوف املسلمني، وتسللت إىل معتقدام، 
ا اعات هلتسلل اللص املاهر املاكر، مل تلبث حىت نظمت نفسها يف شكل أحزاب ومج

  .أسسها ومبادئها وكتبها

                                 
 ).٢٢ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 ).١٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ٢(
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، وعقلنة، بدعة علم الكالم، واليت انتشرت بني صفوف وكان من أشدها تنظيماً
وحىت من املسلمني واستطاعت أن جتد لنفسها من ختدعه حىت من العلماء، واملفكرين؛ بل 

  .أمراء الدولة اإلسالمية

ن أشد البدع وكان م: ( هذه النقطة موضحاً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
  ".علم الكالم"وفتكا بالدين بدعة فتنة 

وكما زعمت بدعة الصوفية أا تقدس القيم الروحية يف اإلسالم، زعم علم 
 الدين، وأنه أصل الكالم أن ميثل القيم الفكرية، وأنه علم التوحيد، وأنه علم أصول

  .الكتاب والسنة

ن من حيصل اإلميان من وزعم الذين ابتدعوه أن تعلمه فرض على كل مسلم، وأ
  .)١()غري طريق أدلته، فإنه ليس مبؤمن

نعم تلك هي ادعاءات أهل الكالم، وذلك هو طرحهم، وهذا صنيعهم مشاهد 
   ولكن هل ما يدعونه حق أم باطل؟يف كتبهم وحىت يف تأثريهم على العوام،

   �90H�@H�,Wא�lJم

 عن )٢(  ابن خلدونيقول: (عن ذلك فيقولـ رمحه اهللا تعاىل ـ جييب الشيخ 
  .م الكالم إنه علم حادث يف امللةعل

أصل أمرهم هو النظر يف العلم ودليله، : وأهل الكالم: "كما يقول ابن تيمية
  .)٤())٣("فيعظمون العلم وطريقه وهو الدليل والسلوك يف طريقته وهو النظر 

                                 
 ).١٨ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(
، مث  جابر، اإلشبيلي األصل، التونسيعبد الرمحن بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن حممد بن: هو  )٢(

، وقرأ يف كثري من ، بتونسهـ٧٣٢لدون، ولد يف أول رمضان سنة القاهري ، املالكي ، املعروف بابن خ
 ء مث عزل ، مث أعيد حىت مات قاضياًالفنون ، ومهر يف مجيع ذلك ، السيما األدب ، وفن الكتابة ، ويل القضا

 ).٣٣٧ ص،١ج(" البدر الطالع" ترمجته يف :انظر.   هـ٨٠٨يف يوم األربعاء ألربع بقني من رمضان سنة 
 .)١٤٥ ص، ٢ج( ، البن تيميةدقائق التفسري ) ٣(
 ).١٦٢ ـ ١٦٠ص ( بد الرمحن الوكيلع، الصفات اإلهلية) ٤(



��������������א���������د�א����Wא�	���א�������W� �

 

 

  ٣٥٧ 

 من  علم الكالم حىت يكون القارئ على بصرية ـرمحه اهللا تعاىلـ مث يعرف 
  .ل عرض أدلته ومناقشتها وتوضيحهااألمر قب

لعلم الكالم تعريفات عند أصحابه، فالذين جعلوا : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
 لعلم الكالم عرفوه بأنه علم  موضوعاًـ  أي كل ما يتعلق به العلم مطلقاًـ" املعلوم"

 من ـوى اهللا  أي ما سـ وأحوال املمكن ـ أي اهللا ـيبحث فيه عن أحوال الواجب 
  .حيث املبدأ واملعاد

 ـ أي اهللا ـالعلم بواجب الوجود : ويزعم هذا الفريق أن مقصودهم األول هو
  .وصفاته وأفعاله، أما البحث عن أحوال املمكن فهو وسيلة ملا سبق

  ..وفريق آخر يعرفه بأنه العلم باألحكام الشرعية االعتقادية عن دليل قاطع مسعي

نهج الفريق األول، وقد حاول البعض وضع تعريف آخر وينكر هذا الفريق م
إنه العلم باألحكام الشرعية االعتقادية : حماوال به اجلمع بني منهج الفريقني فعرفوه بقوهلم

  .عن دليل قاطع عقلي، أو مسعي، أو وجداين

  .)١()وقد ظنوا ذا التلفيق أم يرضون أصحاب احلديث والفقه والتصوف

  ؟ لم الكالمولكن ملاذا مسي بع

يقال إنه مسي ذا ملا فيه من املناظرة : ( فيقول ـرمحه اهللا تعاىلـ جييب الشيخ 
  . إذن يورث قدرة يف الكالمعلى البدع، واملناظرة كالم صرف فهو

مسألة الكالم النفسي، : يـألن املسألة اليت كثر التنازع واخلوض فيها ه: وقيل
  .يهم فنا من فنون علومهم باملنطقسفة يف تسمأو ألن املتكلمني أرادوا مقابلة الفال

   .)٢()مفهومه االصطالحي يف عهد املأمون" الكالم"وقد أعطي 

                                 
 ) .١٦٢ ـ ١٦٠ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(

 ) .١٦٢ـ١٦١ص ( املرجع السابق) ٢(
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مل يتكون : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ وعن نشأة علم الكالم وتطوره يقول الشيخ 
  . بعدة مراحلـ كغريه من معارف العقل اإلنساين ـعلم الكالم دفعة واحدة وإمنا مر 

ل العقائد فدعا ذلك إىل اخلصام حدث خالف يف تفاصي: " دونيقول ابن خل
  .هـ.أالعقل و زيادة إىل النقل بل التناظر واالستدالو

وقد استعان املتكلمون يف تناظرهم وجمادالم بتراث نصارى املشرق 
يف البصرة وبغداد، كما استعانوا بالتراث  )٢(  يف دمشق، والنسطورية)١(كامللكانية
  .)٤( "والفلسفة اليونانية ، )٣(الغنوصي

وهكذا سيطرت الثقافات غري اإلسالمية على عقول ينتسب أرباا إىل املسلمني، 
  .بل ملثل هذه املشكالت اليت جنمتواستطاعت أن تفرض احللول اليت وضعتها من ق

                                 
فرقة من النصارى تقول إن الالهوت والناسوت صارا جوهراً واحداً له أقنومان، وقيل أقنوم واحد له ) ١(

لذي مجعه ، وقد صرحوا جوهران ، وقد مسيت بامللكانية ، ألا ناصرت قول امللك قسطنطني يف امع ا
: املتوىف (،أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين: املؤلف امللل والنحل .بالتثليث
 .)٢٧ ص، ٢ج( مؤسسة احلليب:  الناشر،)هـ٥٤٨

دي، قال ا نسطوريوس بطريك القسطنطينية، القرن اخلامس امليال دعوة ظهرت يف النصرانية يف: طوريةالنس) ٢(
اإلله، على أا ولدت فقط اإلنسان الذي احتد مع األقنوم الثاين حني اعترض على تسمية مرمي العذراء بوالدة 

ويسمى . وقرر لعنه وطرده ؛ ونفي نسطوريوس. ياً ال حقيقياً صار مبنـزلة اإلبن زاإلبن إحتاداً جما
ة املتأخرة احنرفوا عن مقالة نسطور، وقالوا بامتزاح نإال أم يف األزم. كلدانالبالنسطوريون يف هذاالعصر 

، ٢ج (املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب. هوت يف الناسوت ، كما يقول غريهم يف طبيعة املسيحالال
  .)١١٦١ص

، غري أنها أخذت بعد ذلك معىن اصطالحياً "املعرفة"هي كلمة يونانية األصل معناها " الغنوصية"أو " الغنوص) "٣(
هو تذوق تلك املعارف تذوقاً مباشراً بأن تلقى يف النفس هو التوصل بنوع من الكشف إىل املعارف العليا، أو 

، ٢ج( املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب. ى االستدالل أو الربهنة العقليةإلقاًء فال تستند عل
 ).١١٠٣ص

) ١٢٤ص، ٢ج (ؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، عبد الرمحن بن حممد خلدون ، ممقدمة ابن خلدون) ٤(
 . يف نص ابن خلدون فحذف بعضه ـرمحه اهللا تعاىلـ  الشيخ وقد تصرف
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 صارت هذه املشكالت املزعومة حبلوهلا وشروحها غري ـ أيضا ـوهكذا 
   .)١(!)د عند علماء الكالم أو اخللفعقائاإلسالمية من أصول ال

: ا فقالـ منهوأما موضوعات علم الكالم فقد بني الشيخ رمحه اهللا تعاىل طرفاً
 إليكم بعض مسائل علم الكالم كما يدرس اآلن، تعريف العلم، وتقسيمه إىل تصور .(..

وتصديق، والكالم حول هذه التعريفات للعلم، وتعريف التصور، وتعريف التصديق، 
الكالم يف العلوم الضرورية، ويف النظر ووجوبه، وهل أول الواجبات معرفة اهللا، أو النظر 

  .الوجود، وأحوال العدمفيها، أو القصد إليها؟ والكالم يف أحوال 

هذه بعض مسائل علم الكالم اليت يفرض على رجال الدين أن : إىل أن قال
  .يعتقدوا أن اإلميان يتوقف على معرفتها

بشروحها وحواشي شروحها، وباجلدل العقيم حول " العقائد النسفية"وما زالت 
 ما زالت ـ كأمنا ألفاظها وحي إهلي مقدس ـألفاظ متنها، وحول ما يريد املؤلف منها 

   .)٢() وبأا متثل العقيدة اإلسالميةتدرس ويفرض على الطالب اإلميان بكل كلمة فيها،

 على خطورة تغلغل أصحاب علم  ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل  /وينبه الشيخ
الكالم جبميع أقسامهم وخاصة األشاعرة منهم يف اتمع اإلسالمي عامة، ويف مؤسسة 

  : األزهر العلمية خاصة، وذلك من خالل مظهرين رئيسيني

  . انتشار املدرسني األشاعرة يف األزهر ـأ 

  . انتشار كتبهم يف املناهج املقررة يف األزهرـب 

واستطاعت األشعرية أن تسيطر، وأن ختلب . .: (. ـه اهللا تعاىلرمحـ يقول 
  ."أهل السنة واجلماعة"العقول بسحر دعواها اليت تزعم فيها أا عقيدة 

واستطاعت كتب املتأخرين من األشعرية أن تستحوذ على عقول شيوخ الدين يف 
  .م عليهم النظر يف القرآن وتدبرهقرون طوال، وأن حتر

                                 
 ) .١٦٢ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(

 ) .١٦٥ـ١٦٤ص ( املرجع السابق) ٢(
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 املتأخرين يف مقياس احلقيقة إال جدل ال ينتهي مبن يلقي إليه مسعه وما كتب هؤالء
  .إال إىل احلرية الصماء، والقلق العصوف املدمر، بل رمبا إىل التمرد على األسالم

ولقد بلغ من سطوة األشعرية أا بطشت باألزهر نفسه، وجثمت على صدره 
عقيدة اإلسالم كما هي يف قرونا متطاوالت، وحرمت على شيوخه أن يدرسوا لطالم 

ذه الكتب ـا اجلدلية التافهة، وما يف هـم دراستها يف كتبهـالقرآن بل أوجبت عليه
  .)١(..)إال أمشاج من عقائد شىت هلا رحم ماسة بكل عقيدة إال عقيدة القرآن

ومن أخطر احنرافات األشاعرة وغريهم من املتكلمني، وبعدهم عن املنهج السلفي 
ف األمة األخيار؛ بل حىت بعدهم عن التأصيل الفكري والتارخيي الذي دان به سل

ملذهبهم؛ فإن إمامهم الذي يزعمون االنتماء له قد رجع عن العقيدة اليت مسوها بامسه، 
  . ورمحهم ـرمحه اهللا تعاىلـ وتاب منها، واعتقد عقيدة السلف 

 احلسن ام أيبـد أن عرض عقيدة اإلمـ بع ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
هذه عقيدة إمام األشاعرة : (األشعري اليت رجع إليها واليت هي عني عقيدة السلف

ولعلهم يوقنون مرة أخرى بأن ما صارت إليه األشعرية على يد متأخري .. األول
األشاعرة، خيالف كل املخالفة عقيدة إمام األشاعرة األول، وبأن هؤالء املتأخرين من 

  .)٢()همية واملعتزلة أو شياطينهماألشاعرة إمنا هم أشباح اجل

20��,�@�A�3א��@H�,�W� �

وقد أطلق على هؤالء املتكلمني املتناقضني : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الوكيل 
 آخر  يقابلون ذا اللقب لقبا كرمياً)٣("خلف"املضطربني املتهوكني من األشاعرة أم 

                                 
 ) .١٩ـ١٨ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(

 ) .٥٨ص (  املرجع السابق) ٢(

خلف صدق، : يقال. تح الالم يف اخلري ، ويسكن يف الشركل من جيئ بعد من مضى ، إال أنه بف: اخللف) ٣(
 واصطالحاً ، لغةًالقاموس الفقهي . مها سواء:  القرن من الناس ، وقال األخفشوخلف سوء، ومعنامها مجيعاً

  .)١٢٠ص، ١ج (م ،١٩٨٨/هـ١٤٠٨سعدي أبو جيب ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الثانية ، 
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ب هؤالء ـني فقد لقـلتابعة من الصحابة واـوة األمة اإلسالميـق على صفـأطل
   .)١(")السلف"ـب

9\�L�WO��א����ن�?��$qن�;د�@�א���^�W� �

وبعد ذلك الدحض النتمائهم التارخيي، وبيان بدعة أفكارهم وأطروحام؛ وحىت 
رمحه ـ بدعة تسميته، مث الطعن يف عقائدهم؛ بل حىت يف انتسام إلمامهم، يبني الشيخ 

ليت أوصلت املتكلمني عامة، واألشاعرة منهم خاصة إىل  بعض القواعد ا ـاهللا تعاىل
  .لكالم، وطرح منهج الكتاب والسنةاالنشغال بعلم ا

إن أدلة القرآن ال تفيد اليقني، كلمة : قوهلم: ( ـرمحة اهللا تعاىلـ يقول عليه 
كافرة، ومن يتدبر ما ابتدعته الفلسفة من أدلة مزعومة، وما لفقه علم الكالم من أباطيل، 

يتدبر أدلة القرآن العقلية يتجلى له يف إشراق أن أمت األدلة العقلية وأعظمها وأفضلها و
 تزعم ـ أي اخللفية ـإا .. هي أدلة القرآن ال جدل الفلسفة، وال سفسطة علم الكالم

، و التسلم إىل أن أدلة القرآن خطابية تثري العاطفة، و التقنع العقل، أو أا ال تفيد يقيناً
، ة مث تبتدع لنا أدلة أخرى ختالف ا أدلة القرآن، وهي يف حقيقتها باطلة عقالًطمأنين

، ورغم هذا تصر اخللفية يف عتو اجلحود على أا أكمل هديا من أدلة وباطلة مسعاً
   .)٢()القرآن

9\�L�W9J*;�90وH;�20�א�@���r90،�و;ن�c;�20א���@���rن�^W  

: قوهلم: هم وبعدهم عن اهلدي الرباينومن قواعدهم اليت زادت يف ضالهلم وغي
  .إن طريقة السلف أسلم، وأن طريقة اخللف أعلم وأحكم

أن طريقة السلف " اخللفية"يزعم دعاة . .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
  .م، وأن طريقة اخللف أعلم وأحكمأسل

  
                                 

 ) .٢٠ص ( ن الوكيل، عبد الرمحالصفات اإلهلية) ١(

 . بتصرف)١٤ص ( املرجع السابق) ٢(
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قول إذا إن هذا ال" الرد على هذه الفرية ـ ابن تيمية ـوسنترك لإلمام اجلليل 
تدبره اإلنسان وجده يف غاية اجلهالة، بل يف غاية الضاللة، كيف يكون هؤالء املتأخرون، 
ال سيما واإلشارة باخللف، إىل ضرب من املتكلمني، الذين كثر يف باب الدين اضطرام، 
وغلظ عن معرفة اهللا حجام أعلم باهللا وأمسائه وصفاته، وأحكم يف باب آياته وذاته من 

قني األولني، من املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، من ورثة األنبياء، الساب
وخلفاء الرسل، وأعالم اهلدى، ومصابيح الدجى، الذين م قام الكتاب، وبه قاموا، وم 
نطق الكتاب، وم نطقوا الذين وهبهم اهللا من العلم واحلكمة، ما برزوا به على سائر 

 عن سائر األمم الذين ال كتاب هلم، وأحاطوا من حقائق املعارف أتباع األنبياء، فضالً
  . وبواطن احلقائق مبا لو مجعت حكمة غريهم إليهم، الستحيا من يطلب املقابلة

 ال سيما العلم باهللا ـمث كيف يكون خري قرون األمة أنقص يف العلم واحلكمة 
م؟ أم كيف يكون أفراخ  من هؤالء األصاغر بالنسبة إليهـوأحكام أمسائه وآياته 

  .)١("املتفلسفة وأتباع اهلند واليونان أعلم باهللا من ورثة األنبياء وأهل القرآن واإلميان 

من علم وعمل : وأم أفضل من اخللف يف كل فضيلة: " عن السلفويقول أيضاً
هذا ال يدفعه إال من . وإميان وعقل ودين وبيان وعبادة وأم أوىل بالبيان لكل مشكل

  .)٢("ابر املعلوم بالضرورة من دين اإلسالم وأضله اهللا على علمك

أولئك : "  ـرضي اهللا تعاىل عنهـ مث استشهد بقول عبد اهللا بن مسعود 
 قوم اختارهم اهللا لصحبة  وأقلها تكلفاً وأعمقها علماًأبر هذه األمة قلوباً: أصحاب حممد

ديهم فإم كانوا على اهلدى م ومتسكوا ـه فاعرفوا هلم حقهـه وإقامة دينـنبي
هم فوقنا يف كل علم وعقل : "  يف رسالته ـرمحه اهللاـ ويقول الشافعي )٣("املستقيم

ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ورأيهم لنا خري من رأينا 
   .)٤("ألنفسنا

                                 
 .)٤ ص، ١ج(، البن تيمية الفتوى احلموية الكربى) ١(
 .)١٥٨ ص، ٤ج (، البن تيميةجمموع الفتاوى) ٢(
 .)٣٠٥  ص،١ج (، البن نعيم األصبهاينحلية األولياء) ٣(
 .)١٥٨  ص، ٤ج (بن تيميةال، جمموع الفتاوى) ٤(
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من هذا كله يتبني لك أن طريقة السلف هي األسلم واألعلم واألحكم، وأن 
   .)١()قة اخللف شك وحرية وضاللةطري

 إىل أبعد من ذلك؛ فيهجم على علم الكالم،  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويذهب الشيخ 
ر اهللا تعاىل، وشغلتهم عن اتباع رسوله ـمعتربا أن كتبه هي اليت أضلت اخللف عن ذك

  . ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ 

IIII�w�v�u�t�w�v�u�t�w�v�u�t�w�v�u�t:  بقولهلقد وصف اهللا كتابه: (يقول رمحه اهللا تعاىل

z�y�xz�y�xz�y�xz�y�xHHHH)وبقوله. )٢: IIII�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³� ²�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³� ²�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³� ²�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³� ²
�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»

ÊÊÊÊHHHH)وبقوله .)٣ :IIII�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ� Å� Ä�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ� Å� Ä�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ� Å� Ä�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ� Å� Ä

Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎHHHH)٤(.   

�IIIIk�j�i�h�gk�j�i�h�gk�j�i�h�gk�j�i�h�g�p�o�n�m�l��p�o�n�m�l��p�o�n�m�l��p�o�n�m�l :وقال سبحانه

qqqqrrrrHHHH)وقال سبحانه. )٥: IIII�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§
³�²³�²³�²³�²HHHH)٦(.  

   اآليات اإلهلية؟ن أن ينكروا هذهأيستطيع اخللفيو

  إن كتب الكالم هدى وشفاء؟: أيستطيع أحدهم أن يقول

                                 
 ).١٤٤ـ١٤٢ص (  عبد الرمحن الوكيل،الصفات اإلهلية) ١(
 ).١٣٨ آية: عمران سورة آل ( )٢(
 ).٤٤  آية:سورة فُصلَت( )٣(
 ).١١١  آية:سورة يوسف( )٤(
 ).٢٧  آية:سورة الفرقان( )٥(
 ).٢٧ آية:سورة الزمر( )٦(
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إا اخلليل الذي أضل اخللفية عن الذكر اإلهلي، إا الشيطان اخلذول الذي 
  .)١() صرفهم عن هدى اهللا

إن جمرد مقارنة اخللف أنفسهم بالسلف، تعترب جناية منهم على أنفسهم، وتعرية 
  .  خلفههلم عن ستار كانوا خيتفون

ليتدبر هؤالء ما جينونه على أنفسهم، .. .: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الوكيل 
وعلى الناس، وعلى الكتاب والسنة، وليسمعوا هذه الكلمة احلسىن من اإلمام اجلليل 

أن كثريا من املتأخرين مل يصريوا يعتمدون يف دينهم ال على القرآن وال على : "ابن تيمية
  وإمياناً خبالف السلف؛ فلهذا كان السلف أكمل علماً���� به الرسول اإلميان الذي جاء

وكان األصل الذي أسسوه هو ما أمرهم اهللا . وخطؤهم أخف وصوام أكثر كما قدمناه

�I�I�I�I��n�m�l�k:به يف قوله j�i�h� g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�n�m�l�k� j�i�h� g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�n�m�l�k� j�i�h� g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�n�m�l�k� j�i�h� g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~
ooooHHHH)٤())٣(") ٢(.   

أثبتت جدارا؛ ومبا أن الواقع أهم من النظريات، فإن أدلة القرآن والسنة 
فأخرجت خري أمة أخرجت للناس فتحت الدنيا، وانتشر على يديها اخلري الكثري، فأي 

 أن يكونه وخيرجه ـ عرب تارخيه الطويل ـأمة أو أي جمتمع صاحل استطاع علم الكالم 
  .ا واضحا للعيانجاهز

؛ ولقد أتى هذا اإلميان العظيم أكله. .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
فجعل من أصحابه خري أمة أخرجت للناس، وأعظم مجاعة تسامت بكرامة اإلنسانية، 

  . فأشرف يف أرجائها جالل التوحيدومكن له بنصر اهللا يف األرض

رجها علم الكالم، ودعاته ألوف ألوف، وقد خيم على خفأروين األمة اليت أ
  .!العقول القرون الطوال؟

                                 
 ).١٤٧ـ١٤٦ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(
 ).١ آية:سورة احلُجرات( )٢(
 .)٦٠  ص، ١٣ج (، البن تيمية جمموع الفتاوى)٣(
 ).٤٤ـ٤٣ص ( بد الرمحن الوكيلع، الصفات اإلهلية) ٤(
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هلة، وحرية شاردة، وإن التاريخ مل يسجل غري إننا ال جند أمته إال أمة ضاللة ذا
هذا الذي نقول، وسجل له أنه كان من الظلمات اليت حاولت أن تغتال النور يف قلوب 

   .)١()هذه األمة وتارخيها ايد

��2L���Wא���90H�<��20א�lJم �

ولكن لقائل أن يقول بعد كل هذا ما موقف السلف من علم الكالم؟ وهل 
  ، أم يفصلون يف ذلك؟م ميدحونه مطلقاً، أيذمونه مطلقاً

ل ـيقول اإلمام اجللي: (ك فيقولـ عن ذل ـرمحه اهللا تعاىلـ يخ ـجييب الش
والسلف مل يذموا جنس الكالم، فإن كل آدمي يتكلم، وال ذموا االستدالل : "ابن تيمية

ال ذموا  اللّه ورسوله، بل ووالنظر واجلدل الذي أمر اللّه به رسوله، واالستدالل مبا بينه
هو املخالف  هو حق، بل ذموا الكالم الباطل، وهو املخالف للكتاب والسنة، واًكالم

 وهو الباطل، فالكالم الذي ذمه السلف هو الكالم الباطل، وهو املخالف اًللعقل أيض
  .للشرع والعقل

ولكن كثريا من الناس خفي عليه بطالن هذا الكالم، فمنهم من اعتقده موافقًا 
عقل، حىت اعتقد أن إبراهيم اخلليل استدل به، ومن هؤالء من جيعله أصل للشرع وال

الدين وال حيصل اإلميان أو ال يتم إال به، ولكن من عرف ما جاء به الرسول وما كان 
عليه الصحابة علم باالضطرار أن الرسول والصحابة مل يكونوا يسلكون هذا املسلك، 

ري منهم ال يعرف أنه فاسد وأما احلذاق فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة، وكث
، وأنه ليس بطريق موصل إىل املعرفة، بل اً وشرعالعارفون حتقيقه فعلموا أنه باطل عقالً

إمنا يوصل ملن اعتقد صحته إىل اجلهل والضالل، ومن تبني له تناقضه أوصله إىل احلرية 
  .والشك

   .)٣())٢(وهلذا صار حذاق سالكيه ينتهون إىل احلرية والشك
                                 

 . بتصرف)١٦ـ١٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية )١(
 .)٤٥١ص، ١ج (، علي بن نايف الشحودأحكام املرتد عند شيخ اإلسالم ابن تيمية) ٢(
 ).١٦٩ـ١٦٨ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ٣(
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وإذا كان علم الكالم ال يوصل إىل اليقني، وإمنا إىل احلرية والشك، وتعارض 
األدلة العقلية يف ذهن السامع، فاألوىل هو تركه، وجتنبه، يضاف إىل ذلك ضعف علم 

  . وحريماملشتغلني به، وكثرة شكوكهم،

بن تيمية  يقصد اـوحيدثنا اإلمام اجلليل . .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
 أنك جتدهم أعظم الناس شكاً: " عن مسات علماء الكالم فيقولـرمحه اهللا تعاىل ـ 

 وهذا أمر جيدونه يف أنفسهم ويشهده الناس منهم  ويقيناً وأضعف الناس علماًواضطراباً
  . تذكر هناوشواهد ذلك أعظم من أن

ه عن أيب حامد وما زال أئمتهم خيربون بعدم األدلة واهلدي يف طريقهم كما ذكرنا
 وهذا )١(" عند املوت أهل الكالم أكثر الناس شكاً" وغريه حىت قال أبو حامد الغزايل 

رية والشك ـ باب احلـذا الباب ـم الناس يف هـأبو عبد اهللا الرازي من أعظ
 لكن هو مسرف يف هذا الباب؛ حبيث له مة يف التشكيك دون ـواالضطراب 

  .التحقيق خبالف غريه

ابن واصل احلموي :  فضالء املتأخرين وأبرعهم يف الفلسفة والكالموكان من
أستلقي على قفاي وأضع امللحفة على نصف وجهي مث أذكر املقاالت : " كان يقول

وحجج هؤالء وهؤالء واعتراض هؤالء وهؤالء حىت يطلع الفجر ومل يترجح عندي 
   .)٣())٢("شيء

 يف حق مبا يعتربه بعضهم متشدداًوحىت ال يظن بعض الناس أن هذا الرأي الذي ر
علم الكالم هو رأي الشيخ وحده دون مستند من أقوال السلف، يتبع الشيخ رمحه اهللا 

 واألدلة على ضعف علم املتكلمني ووقوعهم يف احلرية ـتعاىل ما سبق من الكالم 
 بقول أئمة السلف يف علم الكالم،  ـوالشك بدل اليقني الذي كانوا يبحثون عنه

تبيني كذب "يقول ابن عساكر يف " علم الكالم"وإليك رأي األئمة يف بدعة . .: (.لفيقو

                                 
 ).١٦ص، ٦ج( ، دار علوم السنة:  سليمان بن صاحل اخلراشي ، الناشر ،نقض أصول العقالنيني ) ١(
 .)٢٠٩ ـ٣٠٨ ص، ٢ج(فلسفة السعادة عند ابن تيمية ) ٢(
 ).١٧٠ـ١٦٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ٣(
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فقد حفظ عن غري واحد من علماء اإلسالم عيب املتكلمني وذم أهل الكالم ": " املفتري
  .)١("ولو مل يذمهم غري الشافعي لكفى فإنه قد بالغ يف ذمهم وأوضح حاهلم وشفى

ما تردى احد يف الكالم فأفلح، وألن : "ولهمث ذكر بعض أقوال الشافعي مثل ق
يبتلى املرء بكل ما ى اهللا عنه سوى الشرك خري له من الكالم ولقد اطلعت من أهل 

  .)٢("الكالم على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك

  .)٤("ندقزمن طلب الدين بالكالم ت: ")٣(كما ذكر قول الشعيب

حكمي يف أهل الكالم أن : "الموإليك ما حكم به الشافعي على علماء الك
هذا جزاء من ترك : يضربوا باجلريد والنعال، ويطاف م يف العشائر والقبائل، ويقال

  .)٥("الكتاب والسنة وأقبل على الكالم 

ن أهل الكالم والفلسفة وحنوهم فهم ـوأما أهل البدع م: "أما ابن تيمية فيقول
فلم يكفهم أم مل يهتدوا ومل يدلوا على .  تناقض احلقمل يثبتوا احلق بل أصلوا أصوالً

 فقدموها ���� تناقض احلق ورأوا أا تناقض ما جاء به الرسول احلق حىت أصلوا أصوالً
  .)٦("على ما جاء به الرسول

 اًـاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهومـأوتوا ذك: "مث وصفهم وصفا بليغا؛ فقال

IIII�̄  وأفئدة وأبصاراًوما أعطوا علوما وأعطوا مسعاً �®�¬�«�ª�©�¨�̄ �®�¬�«�ª�©�¨�̄ �®�¬�«�ª�©�¨�̄ �®�¬�«�ª�©�¨

                                 
 .)٣٣٥ص، ١ج(، البن عساكر تبيني كذب املفتري) ١(
 .)٣٣٤ص ، ١ج (سابق املرجع ال)٢(
سري أعالم  .هـ١٠٥ت .عالمة العصر  ،أبو عمرو ،اإلمام عامر بن شراحيل اهلمداين الشعيب ،:  الشعيب هو )٣(

 ).٢٩٤، ص٤ج(النبالء 
 .)٣٣٤ ص، ١ج(  البن عساكر،تبيني كذب املفتري) ٤(
 .)٣٦ ص، ١ج(  العز، البن أيبشرح الطحاوية يف العقيدة السلفية) ٥(
 .)٤٤٠ص، ١٦ج (، البن تيميةى الفتاوجمموع) ٦(
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�¾�½�¼� »�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³�²� ±�°�¾�½�¼� »�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³�²� ±�°�¾�½�¼� »�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³�²� ±�°�¾�½�¼� »�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³�²� ±�°

¿¿¿¿HHHH)٢(")١(.  

أرأيت إن جاءه من أجدل منه، أيدع دينه : "وقال مالك كلمة حمكمة عن املتكلم
  .)٣(!كل يوم لدين جديد؟

 من قلق وحرية وهي كلمة تدل على حقيقة ما يتردى فيه املتكلم دائماً
  .)٤()واضطراب وتناقض واخلروج كل يوم من دين إىل دين

رمحه اهللا ـ وحىت ال يظن أن ذلك رأي العلماء األقدمني وحدهم شفع الشيخ 
ويقول : (..  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ تلك النقول برأي بعض املعاصرين؛ فقال ـتعاىل

إم مل يوفقوا يف الكشف عن األدلة : "الدكتور حممود قاسم عن علماء الكالم مجيعاً
اب اهللا، وإمنا جنحوا إىل استخدام أدلة أخرى عليها الربهانية اليت احتوى عليها كت

ري من الشكوك أكثر ـمسحة غالبة من اجلدل الكريه الذي نصفه هذا الوصف، ألنه يث
  ."مما يدعو إىل اإلقناع

دليل اجلوهر الفرد، ودليل املمكن : مث عرض ألشهر أدلتهم اجلدلية، وهي
 من أن ربهنة على وجود اهللا ألكثر يسراًإن مشكلة ال: "والواجب، وبني افتهما، مث قال

يتخيل املتكلمون حللها طريقة اجلوهر الفرد، ولو رجع هؤالء إىل املصدر األول لدينهم 
  ." لوجدوا يف أدلته غناءـ أي القرآن ـ

؛  واهياًكان منهجهم منهجاً: "  عن منهج املتكلمني أشاعرة ومعتزلةوقال أيضاً
اء ـ ال للعلمـ يف احلقيقة ـح ـ، وهلذا فهو ال يصلاعـألنه منهج جدل ال منهج إقن

إن طرق املتكلمني يف الربهنة .. وال للعامة، بل هو أعجز من أن يقنع املتكلمني أنفسهم

                                 
 ) .٢٦ آية:سورة األحقاف( )١(

  .)٥٧ ص، ١ج(البن تيمية ، الفتوى احلموية الكربى) ٢(
 .)٣٧٤ ص، ٣ج( ، البن تيميةدرء التعارض) ٣(
 ).٢٣ـ٢٢ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ٤(
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  .)١(")على العقائد اإلسالمية تثري من الشبه أكثر مما تدعو إىل اإلقناع

مة الدكتور ويف كل.. .: (ويعلق الشيخ الوكيل على كالم قاسم السابق، فيقول
  ..قاسم حقيقتان بارزتان يؤيدمها تاريخ هؤالء املتكلمني، والنظر يف تراثهم اجلديل

فتؤكد أن جدل الكالميني مل يستطع أن يبث أثارة من اليقني : أما احلقيقة األوىل
  .يف نفوس أصحابه أنفسهم

ه، وال يسلم ـيثري الشبؤالء اخللف ـرى فتثبت أن جدل هـوأما احلقيقة األخ
  .إىل إقناع

ينا يف الربهنة على ثبوت احلقيقتني رجوع كثري من هؤالء املتكلمني أنفسهم فكوي
  .عن طريقتهم، وبراءم إىل اهللا منها، ومتجيدهم لطريقة السلف

 ولو أن كتب هؤالء الكالميني كانت تورث يقيناً!! بل يكفينا أن نقرأ ما خلفوا
   .)٢()ة اليوم غري ما هي عليهأو تدعو إىل هدى لكان حال األمم اإلسالمي

مث يؤكد الشيخ أن استدالالت املتكلمني ليست مشروعة، وال تقنع، وال تفيد، 
يقول ( :ولـة أقواله يف استدالالت املتكلمني فيقـ ابن تيمي /خ اإلسالمـفينقل عن شي
النظر واالستدالل الذي يدعون إليه، ويوجبونه، وجيعلونه أول الواجبات : ابن تيمية

وهو . هو نظر واستدالل ابتدعوه، ليس هو املشروع؛ ال خرباً، وال أمراً: أصل العلمو
  .)٣("استدالل فاسد ال يوصل إىل العلم

إن مجيع ما ابتدعه املتكلمون وغريهم مما خيالف الكتاب : "ويف مكان آخر يقول
  .)٤("والسنة باطل ال ريب

                                 
 ).٣٥ـ٢٤ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ١(
 ).٢٧ـ٢٦ص ( ملرجع السابقا) ٢(
 .)١ ص، ١٠ج( ، البن تيميةالنبوات ) ٣(
 .)٢ ص، ٢٠ج(املرجع السابق ) ٤(
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  .)١(" وبدعة ببدعة بباطلإنه يرد باطالً:"ويقول عن صاحب علم الكالم

أن الذين لبسوا الكالم بالفلسفة من أكابر املتكلمني جتدهم يعدون من : "ويقول
ما إذا تدبره من له أدىن عقل ودين وجد فيه من : األسرار املصونة والعلوم املخزونة

  .)٢("اجلهل والضالل ما مل يكن يظن أنه يقع فيه هؤالء

   .)٣()ثبته تاريخ هؤالء مجيعاًوكل ما قاله شيخ اإلسالم وسبق به حق ي
 

                                 
 .)٣٢٧ ص، ٢ج(، البن تيمية الصفدية ) ١(
 .)٦٢ ص، ٤ج(، البن تيمية جمموع الفتاوى ) ٢(
 ).١٧٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيلالصفات اإلهلية) ٣(
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�א!	 ��א���دس �

"��د)���'�ن���%��א$��#�  

�א!-,+�א$ول �

"��א$��#%���.����� �

تعبد، واإلله املعبود وهو اهللا " تأَلَّه"أله يأله من باب تعب إهلة مبعىن عبد عبادة و
" فاِإللَه" "آهلة"سبحانه وتعاىل، مث استعاره املشركون ملا عبدوه من دون اهللا تعاىل واجلمع 

  .)١( عىن مفعول مثل كتاب مبعىن مكتوب وبساط مبعىن مبسوطفعال مب

وأمساؤهم تتبع  ، ك العتقادهم أن العبادة حتق هلا، مسوها بذل األصنام:  وא0/"
التنسك والتعبد، وتأله : التعبيد، والتأله: والتأليه. اعتقادام ال ما عليه الشيء يف نفسه

  .)٢( ادعى األلوهية: فالن

  : ح فمن أمجع تعاريف توحيد األلوهية ما يليأما يف االصطال

  )٣(.إفراد اهللا تعاىل بأفعال العباد كالصالة والذبح والنذر وغريها : أنه ) ١

هو إفراد اهللا تعاىل بالعبادة، ويسمى توحيد العبادة، ومعناه االعتقاد اجلازم؛ :  أنه ) ٢
 وكل معبود سواه باطل،  هو اإلله احلق وال إله غريه،ـ سبحانه وتعاىل ـبأن اهللا 

وإفراده تعاىل بالعبادة واخلضوع والطاعة املطلقة، وأن ال يشرك به أحد كائنا من 
كان، وال يصرف شيء من العبادة لغريه تعاىل؛ كالصالة، والصيام، والزكاة، واحلج، 
والدعاء، واالستعانة، والنذر، والذبح، والتوكل، واخلوف والرجاء واحلب، واإلنابة، 

                                 
، ١ج (وت ، يف غريب الشرح الكبري ، أمحد بن حممد املقري الفيومي ، املكتبة العلمية ، برياملصباح املنري) ١(

  .)١٦ص

 ) .٧٤، ص٧ج(الصحاح للجوهري ) ٢(

  ،  عبد العزيز ين صاحل بن إبراهيم الطويـان        ،جهود الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف تقرير عقيدة السلف         )٣(
  .)١٠٧، ص١ج( م١٩٩٩/هـ١٤١٩ األوىل الطبعة ،مكتبة العبيكان، الرياض، اململكة العربية السعودية
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شية، والتذلل، وغريها من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، وأن يعبد اهللا باحلب واخل
  .)١( واخلوف والرجاء مجيعاً

، وهو من أجود  ـإن شاء اهللا تعاىلـ وال شك أن هذا التعريف جامع مانع 
التعاريف لتوحيد األلوهية عند أهل السنة واجلماعة، وهناك تعريفات أخرى أعرضت عن 

  .واهللا تعاىل أعلم وأحكم .ورها، وعدم حتديدها للمقصود بتوحيد األلوهيةذكرها لقص

� �

� �

�א!-,+�א����� �

�ن���12"��'������د�א������א$��#"�'��5�6אع�א�%�3%�� �

 هو الغاية من خلق اإلنس واجلن وهو مثرة ـ كما قدمت ـإن توحيد األلوهية 
رآن الكرمي أمت بيان، فال تكاد جتد آية اإلميان بقسمي التوحيد اآلخرين، وقد بني يف الق

 قطب رحى القرآن الذي إال تتكلم عن ضرورة توحيد اهللا تعاىل يف العبادة؛ بل إنه هو
  .يدور عليه

، فكل منهم قال لقومه  ـ عليهم الصالة والسالمـ وهو لب دعوة الرسل 

�I�I�I�I�³�²�±�°:اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه، فقد قال تعاىل �̄®�¬�«�ª³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª����
¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´HHHH )وقال تعاىل) ٢: IIII�«�ª�©� �̈§�¦�«�ª�©� �̈§�¦�«�ª�©� �̈§�¦�«�ª�©� �̈§�¦

Ï� �́³�²�±�°� �̄®�¬Ï� �́³�²�±�°� �̄®�¬Ï� �́³�²�±�°� �̄®�¬Ï� �́³�²�±�°� �̄®�¬HHHH )وقال تعاىل) ٣ :IIII�c�b�c�b�c�b�c�b

                                 
:  وتقدمي،مراجعة  عبد اهللا بن عبد احلميد األثري،خوارمه، نواقضه عند أهل السنة واجلماعة اإلميان حقيقته، ) ١(

 /هـ١٤٢٤األوىل،  الطبعة ، مدار الوطن للنشر، الرياض،  عبد الرمحن بن صاحل /فضيلة الشيخ الدكتور
  .)٦٢ ، ص١ج( م٢٠٠٣

 ) .٦٥ آية :سورة األعراف() ٢(

 ) .٧٣ آية :سورة األعراف() ٣(
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k�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dk�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dk�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dk�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dHHHH)وقال تعاىل) ١: 

IIII�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U
i�h�g�fi�h�g�fi�h�g�fi�h�g�fHHHH)دعوات الرسل إىل توحيد العبادة  وأمجل اهللا تعاىل كل) ٢

) ٣(IIIIl�k�j�i�h�g�f�e�dl�k�j�i�h�g�f�e�dl�k�j�i�h�g�f�e�dl�k�j�i�h�g�f�e�db�o�n�m�b�o�n�m�b�o�n�m�b�o�n�m�HHHH :فقال

  .من اآليات اليت تبني أنه دعوة الرسل، وهدف املصلحني واددين إىل غري ذلك

من صيغ العموم " كل"عامة تشمل مجيع األمم؛ ألن " كل"ومن املعلوم أن لفظة 
 عند اجلمهور وهي موضوعة الستغراق أفراد ما تضاف إليه قال يف مراقي السعود معدداً

   .)٤( وقد تال الذي اليت الفروع...  اجلميعصيغه كل أو: صيغ العموم

  ببيانه فقد قرر ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل / ولذا فقد اهتم الشيخ
وة الرسل، ـ أنه هو لب دعـف رمحهم اهللا تعاىل ـ شأنه يف ذلك شأن علماء السلـ

خلالق املالك ة تقر بالرب اـرس؛ إذ أن األمم السابقـوهو الفيصل احلقيقي، ومربط الف
  .أو مبا نسميه توحيد الربوبية

ل التاريخ ـمل يسج: (ةـ تلك احلقيقة التارخيي مقرراً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
نبأ كائن ينكر وجود إله علي قدير حىت العقائد   ـ بالغيب اهول حىت وهو ملثمـ

ديس إلله واحد من بالتق وما زالت تؤمن بآهلة متعددة، حىت هذه تدينالوثنية اليت كانت 
... آهلتها تؤمن أنه فوق الكل عزة وعظمة وقدرة مالك امللك رب السماوات واألرض

وهلذا مل تكن رسالة الرسل دعوة الناس إىل اإلميان بوجود اهللا أو ربوبيته؛ إذ كان هذا 

                                 
 ) .٨٥ آية :سورة األعراف() ١(

 ) .٥٩ آية :سورة األعراف() ٢(

 ) .٣٦ آية :سورة النحل( )٣(

أبو إسحاق :  املؤلف ،للشاطىب، االعتصام:  وراجع ،)١٤٣ ، ص١ج( أضواء البيان للشنقيطي: انظر ) ٤(
 .)٢٥١، ص٢ج( مصر، املكتبة التجارية الكربى:  دار النشر ، الشاطيب
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  ٣٧٤ 

ه، إىل عبادة ـد اهللا يف إهليتـي دعوة الناس إىل توحيـ يف القلوب، وإمنا كانت همستقراً
  .)١(.)..اهللا وحده ال شريك له

 ـ بقسميه ـويبني ترابط أقسام التوحيد بعضها ببعض، وأن توحيد الربوبية 
  ..أدل دليل على وجوب توحيد األلوهية

يف هذه األية بيان مشرق الفصاحة معجز : ( ـرمحة اهللا تعاىلـ يقول عليه 
  .يطان وذريته أولياء من دون اهللالبالغة لسبب إنكار اختاذ الش

 باخلالقية وهي أجل صفات الربوبية اليت ا جتب  ـجل شأنهـ وبيان لتفرد اهللا 
�IIII�²�±�° :له األلوهية وهذا يف قوله سبحانه �̄®�¬�«�ª�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�²�±�°� �̄®�¬�«�ª

º�¹�̧ �¶�µ�́ �³º�¹�̧ �¶�µ�́ �³º�¹�̧ �¶�µ�́ �³º�¹�̧ �¶�µ�́ �³HHHH)٣( ))٢(.   
  ..ولكن كيف نوحد اهللا تعاىل يف ألوهيته، وما هو تعريف العبادة اخلالصة هللا تعاىل

العبادة اخلالصة هللا : ( عن ذلك فيقول ـه اهللا تعاىلرمحـ  الوكيل / جييب الشيخ
هي اليت تضع أمام النفس مقاييس احلق واخلري واجلمال، فال تضل فيما تفكر، وال فيما 

  !سها النور الذي يهدي ويوجه؟واال فيما حتب، وكيف وهي عقلها وحتفعل، و

ذا مع اوب هـأيتج: س املسلمـر أو رأي، نظرت نفـام يف العقل فكـفإذا ح
  ما اطمأنت إليه من توحيد اهللا أم ال؟

  . كفرت به وحذرت منه: صدقت به، وإن كان الثاين:فإن كان األول

، وجندها على هلذا جند موازين احلق مستقيمة عند كل مؤمن وإن كان أمياً
النقيض مضطربة متناقضة متباينة عند من عميت أبصارهم، وإن كانوا حيملون من 

  .)٤()ا حيملوناأللقاب العلمية م

                                 
 ) .٥٠ ـ ٤٩ص( د الرمحن الوكيل، عبدعوة احلق) ١(

 ) .٥١آية :سورة الكهف( )٢(

 ) .٧ـ٦ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٥ عدد ،، مقالة نور من القرآنجملة اهلدي النبوي) ٣(

 ) .٦ص(هـ ، ١٣٧٩، تاريخ ٣، عدد ، مقالة نور من القرآنجملة اهلدي النبوي )٤(
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 وطمأنينة جيدها كل من نعم إن االلتزام مبنهج اهللا تعاىل يعطي النفس ارتياحاً
،  ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ تذوق التسليم هللا تعاىل وألمره، وأمر رسوله 

، أما الذي يبتغي اهلدى يف غري حمله، فسوف يتيه، وختطفه األفكار املتشتتة ولو كان أمياً
شيخ، "به يف مكان سحيق، وال ينفعه عند ذلك ما متيز به من ألقاب علمية متعددة فتلقي 

  ." ...دكتور، عالمة، مساحة

الغاية من نوعي التوحيد ومرتلة توحيد األلوهية أنه هو مالك األمر كله، وهو 
  .اآلخرين

مالك األمر وحقيقة : توحيد العبادة: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / يقول الشيخ
اإلسالم، والرسل ما جاؤوا ليقولوا إن اهللا هو رب الوجود، بل ليقولوا إن اهللا هو املعبود 

 :ة التوحيدـوكل ذلك يف كلم.. وحده، جاؤوا ليقرروا الواجب املقدس هللا على اخللق
  .)١(")ال إله إال اهللا"

وإن من أخص خصائص األلوهية امتالك النفع والضر حىت يستحق اإلله أن 
صلى اهللا عليه وآله وصحبه ـ ول اهللا ـادة كما قال رسـاء هو العبـلدعيدعى، وا

  .)٢( ـ وسلم

إن الذي ميلك كل : ( ـرمحه هللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل / يقول الشيخ
أسباب النفع والضر هو اخلالق والداعي ال يدعو يف خوفه ورجائه إال من يعتقد فيه أنه 

ا خياف، مما ليس من شأنه أن تبلغه قدرة أحد غري اهللا ميلك له حتقيق ما يرجو، أو دفع م
   .)٣()سبحانه

 أن توحيد األلوهية هو الذي حيقق  ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / ويقرر الشيخ
للبشرية مثلها العليا ويوصلها للسعادة الدنيوية واألخروية، وأن أي دين ال يأمر بتوحيد 

                                 
 ) .١٠ص ( هـ١٣٦٧، تاريخ ٣طواغيت ، العدد : نبوي ، مقالة جملة اهلدي ال) ١(

وصححه األلباين ) ٥٥١ ، ص١ج ()١٤٨١( حديث رقم ،باب الدعاء،  كتاب شهر رمضان،ن أىب داودسن) ٢(
 .  وضعيف سنن أيب داود،يف صحيح

 ) .١٢ص(هـ ١٣٨١ تاريخ ،١١عدد ، مقالة نور من القرآن ، جملة اهلدي النبوي ) ٣(



��د�א������������������א������Wא�	���א������W� �

 

 

  ٣٧٦ 

عبادة : ( ـرمحة اهللا تعاىلـ ة؛ فيقول عليه األلوهية، هو دين هوى عار من أي مصداقي
اهللا وحده ال شريك له هي قوام الدين ومالكه وروحه اليت ا يستوي ويستقيم أمره، 

هلا وسعادا يف الدنيا ويبلغ غايته، وحيقق يف الوجود مثله اليت حتقق للبشرية كما
  .واآلخرة

، ودين ضالل يستهدف والدين الذي ال يدعو إىل هذا، أو يأمر به هو دين هوى
  .)١()اإلنسانية وعلى أشرف ما تتعلق به

؛ فال شك أنه  ����إن املسلم إذا عرف أن توحيد العبادة من أعظم حقوق الباري 
  . ما يعبد اهللا تعاىل به عن غريهسوف يتساءل عن الطريق الشرعي الذي مييز

  على قولهاً هذه النقطة فيقول معلق ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل /ويبني الشيخ

�IIIIa :تعاىل �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�yHHHH)مث جاء باحلقيقة الثانية . . (.)٢
  .دوا، وهي أن اهللا آتاه الكتاباليت ال تصح العبودية ب

وكل مسلم هو من الذين آتاهم اهللا الكتاب؛ فلوال كتاب اهللا الذي نزل على 
  .رسله ما عرف مسلم كيف يعبد ربه، وال كانت عبودية صحيحة

ل على هذا أن أقطاب الفالسفة مل يصلوا ذا العقل والفكر إىل شيء وأدل دلي
إمنا أتوا يف املعتقدات مبا يشهد بأم ليسوا آهلة عقل  .يه قلب مسلم دون قلقيسكن إل

  .فكر، وإمنا هم إفك تفتريه خرافةأو 

 بأنه ال عبودية مسى على أن اهللا آتاه الكتاب إحياء لكل مسلـفكان نص عي
  .بدون كتاب

إن الكتاب هو اهلادي إليها، واملضيء هلا السبيل، ومن يعبد اهللا بدون كتاب فهو 
  .)٣() من إميانضال ال يعرف شيئاً

                                 
 ) .٥ص( هـ١٣٧٩، تاريخ ٣، عدد ، مقالة نور من القرآن جملة اهلدي النبوي  )١(

 ) .٣٠آية: مرميسورة ( )٢(

 . بتصرف يسري )٧ص (هـ ١٣٨٦ تاريخ ٢اهلدي النبوي ، مقالة نور من القرآن ، عدد جملة ) ٣(
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  ٣٧٧ 

صلوات ـ فالعبادة إذن حتدد من خالل الكتب اليت أنزهلا اهللا تعاىل على رسله 
ة، كل كتاب يوضح نوع العبادة وكمها وكيفها يف فترته التارخييـ اهللا وسالمه عليهم 

، وحدد شكل ونوع  القرآن املهيمن على مجيع الكتب، فنسخها مجيعاً����حىت أنزل اهللا 
  ...العبادة حىت تقوم الساعة

نزل القرآن باحلق األعظم يف : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / يقول الشيخ
من هذه  أمسى أو أجل  ما يعبد اهللا به، ولن جتد نظماً هادياً شافياًالعبادة؛ فبني لنا بياناً

   .)١()النظم

إذا كانت تلك أمهية توحيد األلوهية بني أنواع التوحيد، وتلك الطريقة اليت 
يستطيع املسلم من خالهلا أن حيققه؛ فما هي جائزة من قام بذلك، فلم يعبد إال اهللا وحده 

  .كفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه، و لهال شريك

اط ـومن: (ك فيقولـ عن ذل ـ ـ رمحه اهللا تعاىللـ الوكي/ جييب الشيخ
 توحيد اهللا يف ألوهيته، وهو أن نعبد اهللا وحده مبا أمرنا أن نعبده اجلزاء األخروي أيضاً

به، ومن رمحة اهللا تعاىل أنه مل يترك عباده حيارى ال يدرون كيف يعبدونه، وإمنا فصل هلم 
يلوذ بالشبهات  ال شبهة فيه وال ريب، إال من تعمد أن  جلياً واضحاًهذا تفصيالً

  .)٢()والريب

  

  

  

  

  

                                 
 ) .٧ص ( هـ ١٣٨٢ تاريخ ،١ عدد ،، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة ) ١(

 ) .٨ص (هـ ١٣٧٩، تاريخ ٢، عدد ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة  )٢(
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�א!-,+�א����� �

"�ن�����3 ��8'%���7��א$��#'������د�א���� �

إن مقتضى الشهادتني هو توحيد يف العبادة، وتوحيد يف االتباع، فال يعبد إال اهللا 
وحده ال شريك له، وال يعبد إال مبا شرع، وكما قدمت فإن كل أمة كانت ملزمة بعبادة 

ا، وملا ختمت النبوة مبحمد ـا الذي أرسل إليهـك له، وباتباع نبيهـال شرياهللا وحده 
لثقلني باتباعه والسري على ، كان ذلك إلزاما ل ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ 

  .خطاه

  .يزتا اإلسالم اللتني قام عليهماوهذان األصالن العظيمان مها رك

عبادة : ن اإلسالم قائم على أصلنيإ: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل /يقول الشيخ
  .)١()اهللا وحده ال شريك له، وأن تكون هذه العبادة مبا شرعه اهللا على لسان نبيه

  .ويقوم توحيد األلوهية على ركنني ال ينجربان؛ بل ال بد منهما مجيعاً

أن : وال بد يف توحيد األلوهية من أمرين: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
ال شريك له، وأن ال يعبد سبحانه إال مبا شرعه يف اخلشية، وطهر التقوى، يعبد اهللا وحده 

   .)٢()واالقتداء اخلالص

 حقيقة وجوب عدم اإلشراك باهللا ويوضح هذين الركنني يف موضع آخر، مبيناً
فمالك احلق يف توحيد . .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ تعاىل يف أي عمل يعمله املسلم، فيقول 

فمن ابتغى بعمل له   ،وحده، وأن ال تعبده إال مبا شرعهأن تعبد اهللا : ناهللا يف عبادته أمرا
  .)٣( غري وجه اهللا فهو مشرك، ومن عبد اهللا مبا مل يأذن به اهللا فهو مشرك

                                 
 ) .٢٢ص ( هـ١٣٦٦، تاريخ ١٠ـ٩، العددان طواغيت مقالة ، اهلدي النبوي جملة  )١(

 ) .٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(

لو الشيخ ـ رمحه اهللا ـ يف غوهذا من .  عبد اهللا ، مبا مل يأذن به اهللا تعاىل، فهو مبتدع، وليس مشركنم) ٣(
 .ألفاظ الشرك
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 إال إذا كان كل ما نعمل أو نقول هو هللا، وباسم اهللا، ولن يكون الدين هللا خالصاً
  .سواء كان من شؤون الدين أم من شؤون احلياة

��ن���ل�����:  ���� يقول اهللا: " ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ قال 

�	
��و�	
��
������������
��" )١(.  

ن، ـ غري مقيد بكونه عمل دياًـمطلق" العمل"دقق النظر يف احلديث جتده ذكر 
   .)٢()، هذا ليكون هللا وحده وجودك كله يف احلياة أو عمل دنيا

لكامل، والعمل املقبول يلزمه اإلخالص التام؛ فال بد إذن ال بد من التوحيد ا
للمسلم الذي يريد النجاة من عذاب اهللا تعاىل، والفوز برضاه وجنته من تزكية نفسه، 
والصعود ا يف درجات التوحيد، حىت جيعلها تطمئن إىل أن األعمال يكفي فيها وجه، 

  .لنظر إىل اخللق فيما خيص اخلالقوتتسامى عن ا

دك هللا يف عبادته ال يتحقق ـوتوحي: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ شيخ الوكيل يقول ال
ك، عملك وقولك، دينك ودنياك هللا ـإال بأن يكون ظاهرك وباطنك، سرك وعالنيت

  .رب العاملني وحده

، بل جيب أن يكون هوى قلبك، "ال إله إال اهللا"ليس يكفي يف التوحيد أن ترتل 
ة، جيب أن يكون ذلك كله شهيدك احلق على وباعث عملك، وغاية جهدك يف احليا

   .)٣(")ال إله إال اهللا : "صدق قولك

 إخالص التوحيد هللا، وحيذر به  ـرمحة اهللا تعاىلـ هذا ما يبني به الشيخ عليه 
  .في، وينبه به على خطورة الرياءمن الشرك اخل

  .حية حقيقة اإلخالص، وبيان أمهيتهوهذا من نا
                                 

، ٨ج ()٧٦٦٦( حديث رقم ،اهللا باب من أشرك يف عمله غري ، كتاب الزهد والرقائق،صحيح مسلم) ١(
رمحه ـ وقد قدم الشيخ .  أنا أغىن الشركاء عن الشرك  :قال اهللا تبارك وتعاىل: وأول احلديث ) ٢٢٣ص

 .العكس: واألصل ،"فيه" على كلمة ،"معي" كلمة  ـاهللا تعاىل
 ) .٥٠ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(

 ) .٥١ص ( املرجع السابق) ٣(
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ذلك اإلخالص مجيع أنواع العبادات، فذلك أمر ضرورة أن يشمل أما من ناحية 
ال يغفل عنه الشيخ رمحه اهللا تعاىل، فكل عبادة مهما كانت جيب أن يراعى فيها اإلخالص 

  .ن أدران الغريية، وأوحال الرياءهللا تعاىل، وتنقيتها م

����IIII�¾�½�¼�»�º�¾�½�¼�»�º�¾�½�¼�»�º�¾�½�¼�»�º:ةل هذه اآليأال فلتت: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يخ يقول الش

Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�Ñ�Ð�Ï� Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç��Ñ�Ð�Ï� Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç��Ñ�Ð�Ï� Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç��Ñ�Ð�Ï� Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�

�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò

ååååHHHH)دى إىل حقيقة التوحيد، وهي أن كل عمل جيب أن يكون هللا، ) ١لتؤمن باحلق و
  .أو باسم اهللا، وكما أذن اهللا

شأن من الشؤون، تالوة من القرآن، عمل من األعمال، : فاآلية تذكر ثالثة أمور
 شهيد على كل إنسان عليم بنيته اليت توجه غايته وهو يأيت هذه وتبني بعد ذلك أن اهللا

بأي قيد من القيود، " العمل "وال " الشأن"األمور، أو يقوم بواحد منها، وما قيدت األية 
تركتهما منكرين مطلقني لتهديك إىل أن كل شأن من شؤون دنياك، أو دينك، وكذلك 

قت عن التوحيد إىل الشرك، حىت تالوة كل عمل جيب أن تبتغي به وجه اهللا، وإال فس
القرآن حيذرك اهللا يف اآلية أن تكون لغري وجه اهللا، ويبني أا ليست عبادة إال مبا يوجهها 

!! د القبورـويا لبائعي القرآن عن!! رآن متائمـمن نية تبتغي طاعة اهللا، فيا جلاعلي الق
  !!لربا وابتغاء مال يتخمون به بطون اويا للتالني له تطريباً

لوجدا مطلقة بدون قيد حيدد مفهوم " العمل"ولو أنك تتبعت موارد كلمة 
ر مقترنة صراحة، ـال الدنيا، ولوجدا تذكـالعمل بأنه من أعمال الدين، أو من أعم

   .)٢()أو ضمنا مبا يوجب أن يكون هذا العمل هللا، أو باسم اهللا

، وعالقتها باإلخالص واضحة  مهمة هنا أموراً ـرمحه اهللا تعاىلـ يبني الشيخ 
  : بينة، وميكن تلخيصها على النحو التايل

                                 
 ) .٦١آية : ونسسورة ي( )١(

 ) .٥٤ـ٥٣ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
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 كل عمل مهما كان جيب إخالصه هللا تعاىل، سواء كان من أمور الدين أو من ) ١
  .شؤون الدنيا

 إذا أخلص هللا تعاىل وابتغي به وجهه سبحانه يكون عبادة  أي عمل ولو كان مباحاً) ٢
  .يؤجر عليها صاحبها

شأن والعمل منكرين، ومن دون قيد يدل على عمومها، ومن املعلوم أن  ذكر ال) ٣
  .النكرة يف سياق النفي تعم كما هو مقرر يف علم األصول

صلى اهللا ـ ، ولذلك قال رسول اهللا )١(  جعل القرآن متائم معلقة هو من الشرك) ٤
   .)٢( "من تعلق متيمة فال أمت اهللا له :" ـ عليه وآله وصحبه وسلم

 على بعض البدع اليت انتشرت يف املسلمني انتشار  ـرمحه اهللا تعاىل ـ وينبه الشيخ ) ٥
كقراءة القرآن عند " متعصب" "متشدد"ا إال ـالنار يف اهلشيم ومل يعد ينكره

  .القبور

  على بدعة قراءة القرآن باللحون تطريباً ـرمحة اهللا تعاىلـ  وينبه عليه شآبيب ) ٦
  .تباع األشرطة للسامعني حىت وييجاً

  

  

                                 
  .بينات اختلف يف جوازها السلف من الصحابة والتابعني مويف التمائم املعلقة من آيات قرآنية " ) ١(

 وغريمها من .عنها ـ وعن أيب جعفر حممد بن عليعن عائشة ـ رضي اهللا فبعضهم أجازها، ويروى ذلك 
  . السلف 

عبد اهللا بن عمرو، وعبد اهللا بن مسعود ومن : كرهه، ومل يره جائزاً، ومنهم وبعض منهم كف عن ذلك وال
  .بعدهم، كالنخعي وغريه 

 ةالصحاب رما يف زماننا هذا، فإذا كرهه أكثوال شك أن منع ذلك أسد لذريعة االعتقاد احملظور، وال سي
، لو، معارج القب" أوىل وأجدرنحملاووقتنا هذا وقت الفنت والتابعني يف تلك العصور الشريفة؛ فألن يكره يف 

 .، بتصرف) ٦٣٧، ص ٢ح(حافظ احلكمي 
 .، بسند صحيح)١٥٤، ص ٤ج(سند اإلمام أمحد ميف ) ٢(
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�א��א'9א!-,+� �

"�ن���א�+��:���%��א$��#'������د�א���� �

وهي " ال إله إال اهللا"إن عنوان توحيد األلوهية؛ بل عنوان اإلسالم كله هو كلمة 
تلخص الدين كله، وكل ما قيل، أو يقال بعدها يف اإلسالم ما هو إال شرح وبيان 

  .ملقتضاها، ومعناها

إن الشريعة دائرة بني اإلثبات : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ وكيل  ال/ يقول الشيخ
ت األلوهية هللا وتنفيها ـتثب" ال إله إال اهللا: "اـوالنفي، دائرة بني األمر والنهي، وعنوا

  .عن غريه

وال ميكن فصل اإلثبات عن النفي، وال األمر عن النهي، وإال كان الشرك 
ا بعهد نزول القرآن، فقد فصلوا عن الدين واإلحلاد، فإذا جعل النهي عن الشرك خاص

  .شطره، أو جحدوا القرآن كله

وهل ينفع تلفظ الشفاه بال إله إال اهللا، ويف القلوب مئات اآلهلة، والغايات من 

�IIII�uالعبادة ابتغاء وجوه العبيد ال وجه اخلالق العلي الكبري؟  t�s�r�u�t�s�r�u�t�s�r�u�t�s�r

�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v

¦¦¦¦HHHH)٢())١(.   

يكفي من " ال إله إال اهللا"فلو كان قول اإلنسان طرح السين السليم؛ ذلك هو ال
، ولدخل كثري من كفار قريش يف اإلسالم  لكان األمر هيناً.غري معرفة ملعناها وال عمل به

 عليه من عبادة آهلتهم وا على ما كانواضحقنوا دماءهم وحفظوا أمواهلم، ومو
  .وتقديسها

  

                                 
 ) .٤٥ آية :سورة الزمر( )١(

 ) .٧٦ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
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إا تعين  ليست جمرد كلمة؛ بل" ال إله إال اهللا "إن كفار قريش كانوا يعلمون أن
صلى اهللا عليه وآله وصحبه ـ ترك كل ما يعبد من دون اهللا تعاىل، وتعين طاعة الرسول 

  . أىب كثري منهم وامتنع عن قوهلا، فلذلك ـوسلم

لقد تعس من كان كفار قريش أفقه منه يف الدين، وأفهم منه ملدلوالت دينه، 
  .وأوامر نبيه

 تلك اإلحياءات اليت ضمنها يف الفقرة  ـ رمحه اهللا تعاىل ـوضح الشيخوي
أو غريها على " هو هو "ة الذين يفضلون كلمة ـالسابقة من ذمه لكثري من املتصوف

����:وقد ذكر لنا اهللا سبحانه هذا املعىن. .: (.يف موضع آخر فيقول" ال إله إال اهللا"كلمة 

IIIId�c�b�a� `�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Td�c�b�a� `�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Td�c�b�a� `�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Td�c�b�a� `�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�e��e��e��e�

g�fg�fg�fg�fHHHH)فأي امرئ جيرؤ على أن ينتقص من قيمة هذه الكلمة املقدسة بغري ) ١
أي طائفة استزهلا إبليس واستعبدها اهلوى تنكر على هذه الكلمة جاللتها ! ما يشهد اهللا؟

ا هي احلق األول والواجب األول، وأا هي التوحيد يف حقيقته ومسوها، وجتحد أ
  .اخلالدة

 الشريك والرباءة من كل مألوه ومعبود، وإخالص العبادة نفي: فمن أول معانيها
  .)٢()هللا وحده

بوصفها هي " ال إله إال اهللا" قيمة هذه الكلمة العظيمة  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويبني 
أهم جانب من جوانب توحيد األلوهية؛ بل توحيد اهللا تعاىل جبميع أنواعه، فهي متضمة 

هللا، وال إله له األمساء احلسىن والصفات العليا إال اهللا، لكل املعاين؛ فال إله خالق رب إال ا
  .ه معبود ومألوه إال اهللا سبحانهوال إل

 على جوانب مهمة تدل املسلم على قيمة  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويركز الشيخ 
  : هذه الكلمة، وذلك من خالل النقاط التالية

                                 
 ) .١٨آية :سورة آل عمران( )١(

  .بتصرف) ١٨ص (هـ ١٣٦٦تاريخ ، ١٠ـ ٩ عدد ،مقالة طواغيت، اهلدي النبويجملة ) ٢(
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 كل يف ميدانه، فهي ذكر  أن هذه الكلمة هي ذكر اإلنس واجلن، مؤمنهم وكافرهم،) ١

IIII�B�A�B�A�B�A�B�A املؤمن حقيقة، والكافر مستيقن ا يف نفسه، وإن جحدها بلسانه

M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CM�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CM�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CM�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CHHHH)١(.   

وهي ذكر احليوانات كلها؛ بل وذكر اجلماد أيضا؛ فهي إذن وسيلة التوحيد وغايته 
بني احلق يف الكون كله، وهي الفيصل بني التوحيد والشرك، وبني اإلميان والكفر، و

  .والباطل، وهي اليت شهد اهللا تعاىل ا ومالئكته وأولوا العلم

I�I�I�I��Ü�Ü�Ü�Ü:ا، مث أن يدعوا الناس إليهاـاء، أن يعلموهـب على األنبيـ أا أول واج) ٢

�é�è�ç� æ�å�ä�ã�â�á�à�ß� Þ� Ý�é�è�ç� æ�å�ä�ã�â�á�à�ß� Þ� Ý�é�è�ç� æ�å�ä�ã�â�á�à�ß� Þ� Ý�é�è�ç� æ�å�ä�ã�â�á�à�ß� Þ� Ý

ë�êë�êë�êë�êHHHH)٢(.  

 : ـصلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ قال  أفضل ذكر األنبياء على اإلطالق، أا) ٣
��وא����ون��ن���������������א��� "��������   .)٣(" ���ل��

I�I�I�I��M�L�K�J�I�H�G�M�L�K�J�I�H�G�M�L�K�J�I�H�G�M�L�K�J�I�H�G: أا هي أول ما ناجى اهللا تعاىل به موسى عندما كلمه) ٤

R�Q�P�O�NR�Q�P�O�NR�Q�P�O�NR�Q�P�O�NHHHH)٤(.  

 : " ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ  أا هي أعلى شعب اإلميان، قال ) ٥
�����������ط!�א'ذ%��ن�א$���ن���#�و"��ون����!����� �����א����و�و�� 

  .)٥(" א�ط
�ق�وא�*��(����!��ن�א$���ن

                                 
 ) .١٤آية :سورة النمل( )١(

 ) .١٩ آية :سورة حممد( )٢(

، ٥ج ( )٣٥٨٥( حديث رقم ، باب يف دعاء يوم عرفة،���� كتاب الدعوات عن رسول اهللا ،سنن الترمذي) ٣(
 . صحيح وضعيف سنن الترمذيهذا حديث غريب من هذا الوجه ، وحسنه األلباين يف: وقال . )٥٧٢ ص

 ) .١٤ آية :سورة طه( )٤(

) ١١٠، ص٨ج ()٥٠٠٥( حديث رقم ، باب ذكر شعب اإلميان، كتاب اإلميان وشرائعه،سنن النسائي) ٥(
 . وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن النسائي
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صلى اهللا ـ ، قال .آخر كالمه من الدنيا دخل اجلنة" ال إله إال اهللا " أن من كانت ) ٦
�����������א����د,ل� :" ـ عليه وآله وصحبه وسلم���ن�	�ن�.,
�	�����ن�א�د

!�  .)١(" א�/

�	מ����������א��� :"لقينها ملن حيتضر أا هي اليت يشرع ت) ٧٣)(٢( " �1�وא��و(.   

����Wא��	�د��و��5א; �

إن توحيد األلوهية هو ألصق أنواع التوحيد بالعبادة حىت إن أهل العلم مسوه 
توحيد العبادة، ولذلك فال غرو إن عدد الشيخ أنواعا من العبادة شاع يف العوام وأهل 

فوها لغري اهللا تعاىل، منقسمني يف تصورهم هلا إىل  جواز اإلشراك فيها، وصرالبدع
  : قسمني

ن غريها، ـيزون به العبادة عـن العلم الشرعي ما ميـعوام ليس هلم م:  األولـ أ 
وال يفرقون به بني حقوق اهللا تعاىل اليت ال جيوز صرفها لغريه، وبني العادات اليت 

 تعاىل، وإن كان األوىل ميكن بشيء من التجوز القول بأا تصح غري خملصة هللا
  .واألفضل واألكمل إخالصها هللا تعاىل

قوم من املبتدعة وأعداء اإلسالم نفذوا خمططام الدنيئة يف املسلمني عن :  الثاينـب 
طريق التفريق بني أنواع العبادة؛ ففرقوا بني الصالة والدعاء، والزكاة والنذر، 

" األولياء"ألموات، وأباحوا النذر لفجوزوا دعاء غري اهللا تعاىل من األحياء وا
  ."األقطاب"و" األبدال"و

وانطلت حيلهم تلك على كثري من عوام املسلمني؛ بل حىت بعض طلبة العلم 
  . كل ما هو جديد، دون تثبت وتبنيسريعي التأثر واملتعجلني يف قبول

                                 
من "ون لفظة د) ١٥٩ ، ص٣ج ()٣١١٨( حديث رقم ، باب يف التلقني، كتاب اجلنائز،سنن أىب داود) ١(

 . وصححه األلباين" الدنيا
  .)٣٧ ، ص٣ج ()٢١٦٢( حديث رقم ، باب تلقني املوتى ال إله إال اهللا، كتاب اجلنائز،صحيح مسلم) ٢(

 ) .١٦ـ١٥ص (هـ ١٣٦٦ تاريخ ،٨ عدد ، مقالة طواغيت،اهلدي النبويجملة ) ٣(
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 هلذين القسمني  ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل  /ووقف الشيخ
صاد؛ فنبه من خدع عن حسن نية على اخلدع اليت حيكت ضده، وبني له األدلة باملر

خر حىت أظهره عريانا م اآلـة فريدة، وأماط اللثام عن القسـعلى ذلك بطريقة دعوي
  .أمام املأل

 وإن ـولن حندث عباد األولياء هنا عن الصالة : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
  . ألم يقولون إن الصالة عبادةـ، بل ألضرحتهم يقيمون وجوههم فيها هللا كانوا ال

 وإن كان أغنياؤنا يعبدون ا امليسر والراقصات وفقراؤنا ـوال عن الزكاة 
  . ألم يؤمنون ا عبادةـشيوخ الطرق 

 ألم يقولون عنه ـ ����  وإن كانوا يرونه يف حج قرب الرسولـوال عن احلج 
  .إنه عبادة

ب أن يكون هللا وحده وباسم ـ ذلك كله جيب إقرارهم بأنـوأعجب العج
  .العلي الكبري

ولكين حمدثهم هنا عما يدينون بأنه ليس من العبادة، أو يوقنون جبواز توجه 
  .)١()القلب به إىل اهللا، وإىل غري اهللا وجبواز فعله هللا ولغري اهللا، كالدعاء، واحللف والنذر

واحد من هذه الثالثة،  كل  مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ مث يستطرد الشيخ 
؛ ويبدأ بالدعاء   األدلة الدامغة على أنه عبادة ال جيوز صرفها لغري اهللا تعاىلوموضحاً

، وإليك من آي القرآن ما يكشف لك عن هذه احلقيقة  )٢( الدعاء هو العبادة: ( فيقول
عا، اليت كفر ا عباد القبور؛ فدعوا املوتى من دون اهللا، وحيسبون أم حيسنون صن

وجيدون من العلماء من يؤيد هلم بالباطل هذا الشرك األصم، وجيهد يف سبيل أن تكون 
   .)٣()قلوب املسلمني قبور أصنام وهياكل أوثان

                                 
 ) .٥٥ ـ٥٤ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(

 وصححه األلباين يف .)٥٥١، ص١ج ()١٤٨١( حديث رقم ، باب الدعاء، كتاب الوتر،سنن أىب داود) ٢(
 . صحيح سنن أيب داود

 ) .٥٥ص ( عبد الرمحن الوكيل ،دعوة احلق) ٣(
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 جيدون غطاء من بعض من ينتسب نعم ذلك هو حال أهل البدع فإم دائماً
 يفرق بني احلق للعلم وإن كان يف حقيقته جمرد انتساب من غري األب؛ فإن العامل الذي ال

والباطل، والذي يضل عن سبيل اهللا تعاىل هو يف النهاية دعي ال أب له يف العلم 
  .لكلب يف كتابه إال العامل الضال مثله اهللا تعاىل باالشرعي؛ وال أعلم أحداً

 من خالل  األدلة على أن الدعاء عبادة مقرراً ـرمحه اهللا تعاىلـ مث يبني الشيخ 
I�I�I�I��̧:قوله تعاىل: (هللا تعاىل وحده؛ فيقولذلك أنه جيب صرفه  �¶�µ�´�̧ �¶�µ�´�̧ �¶�µ�´�̧ �¶�µ�´

�È�Ç�Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�È�Ç�Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�È�Ç�Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�È�Ç�Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹
Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÓ�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÓ�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÓ�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉHHHH)١(.  

 أنه سيعتزهلم وما يدعون من :قال لقومه ���� فاآلية األوىل تقص أن إبراهيم
  . دعاءه هللا وحدهدون اهللا خملصاً

  .عبادة موضع الدعاء اعتزهلم وما يعبدون فوضعت ال���� أنه :واآلية الثانية تقص

وذا أقرت التسوية بني مفهوم العبادة ومفهوم الدعاء، قررت أما واحد، وأن 
  .مشركي قوم إبراهيم عبدوا آهلتهم بالدعاء

IIII�W� V�U�T� S� R� Q�P�O�N�M�W�V�U�T� S� R� Q�P�O�N�M�W�V�U�T� S� R� Q�P�O�N�M�W�V�U�T� S� R� Q�P�O�N�M
[�Z�Y�X[�Z�Y�X[�Z�Y�X[�Z�Y�XHHHH)٢(.  

  . عن عبادته ومعىن هذا أن الدعاء عبادةجعل سبحانه من ال يدعوه مستكرباً

ـ عليه الصالة والسالم ـ احلق من هدي الرسول إذ تال وإين اقتبست لك هذا 
  ."إن الدعاء هو العبادة"هذه اآلية نفسها عقب قوله 

لآلية عقب قوله هذا تقرير وتوضيح ملا بينه  ���� فتالوته" مخ العبادة" :ويف رواية
واستشهاد على حقيقته بآي اهللا، أو مبعىن أصرح تقرير للحقيقة اليت يكفر ا الناس، 

  . أن الدعاء هو العبادةوهي

                                 
 ) .٤٨ آية : سورة مرمي( )١(

 ) .٦٠آية: رسورة غاف( )٢(
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  ٣٨٨ 

بقوله، وهدانا ـ عليه الصالة والسالم ـ وقد هدانا إىل هذه احلقيقة الرسول 
  .بتذكرينا بآية اهللا اليت اقتبست منها ما قرره يف بيانه

IIIIc�b�a� �̀_�~�}�|�{c�b�a� �̀_�~�}�|�{c�b�a� �̀_�~�}�|�{c�b�a� �̀_�~�}�|�{HHHH)فهل يؤمن حبجة الكتاب والسنة الذين ) ١
 أن دعاء الويل إميان، وإن جيادلون عن الكفر، وعن الذين خيتانون أنفسهم، فيزعمون
   .)٢(!!)االستغاثة بامليت توحيد، وأن تقبيل األحجار حب آلل البيت

وكم من أدلة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية تقرر التسوية املطلقة بني الدعاء 
  .لعبادة وتقيم أحدمها مقام اآلخروا

 إن الدعاء غري العبادة، مث من قال. .: (. فيقول شافياًيبني الشيخ هذه النقطة بياناً
  ؟)٣("الدعاء مخ العبادة: " يقول����ورسولنا 

 هلدي القرآن، فكم من آيات وما قال رسول اهللا ذلك من عنده، وإمنا قاله مطابقاً
جتد فيها التسوية املطلقة بني مفهوم الدعاء ومفهوم العبادة، ووضع أحدمها مكان اآلخر 

  .واحلكم بالشرك على من يدعو غري اهللا

�©�IIII اقرأ قوله تعاىل �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{

�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°� �̄ ®�¬�«�ª�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°� �̄ ®�¬�«�ª�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°� �̄ ®�¬�«�ª�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°� �̄ ®�¬�«�ª

�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½¼�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½¼�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½¼�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½¼

Ï�ÎÏ�ÎÏ�ÎÏ�ÎJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH )٤ (.  

  

                                 
 ) .٢٠ آية:سورة اجلن( )١(

 ) .٥٦ ـ ٥٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(

 )٣٣٧١ ( حديث رقم،ي فضل الدعاءـ باب ما جاء ف،���� كتاب الدعوات عن رسول اهللا ، الترمذيسنن) ٣(
 وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه ال نعرفه إال من حديث ابن هليعة ، قال الشيخ .)٤٥٦، ص٥ج(

 .  ضعيف: األلباين 
 ) .٦ ـ ٥ ـ ٤ اآليات :األحقافسورة ( )٤(
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رك على من يدعون غري اهللا، وتسوية مطلقة بني مفهوم الدعاء ـحكم بالش
  .ومفهوم العبادة

 –ويف اآلية الثالثة " يدعو، ودعاء"ويف الثانية " تدعون"فقد جاء يف االية األوىل 

IIII�G�G�G�G وهي تبني مآل الداعني وموقف من دعوهم منهم يوم القيامة جاء قوله سبحانه

J�I�HJ�I�HJ�I�HJ�I�HHHHH )مما يدلك عن أن الدعاء " الدعاء"وما تقدم يف اآليات إال ذكر ) ١
   .)٢()هو العبادة

اجلاهلية مل يأتيهم من ويرد على شبه املموهني بأن الدعاء ليس عبادة، وأن شرك 

I�I�I�I��Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä:قوله تعاىل: قبل دعائهم غري اهللا تعاىل فيقول

Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�ÌÓ�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�ÌÓ�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�ÌÓ�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�ÌHHHH )٣ (ولنتدبر هنا وضع قوله IIIIÇ�ÆÇ�ÆÇ�ÆÇ�ÆHHHH )٤( 

�IIII�¾�½�¼�»�º�¹ :وهو الذي قال من قبل  �̧¶�µ�´�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´

Ã�Â�Á�À�¿Ã�Â�Á�À�¿Ã�Â�Á�À�¿Ã�Â�Á�À�¿HHHH)أليس يفيد التسوية التامة بني مفهوم الدعاء ومفهوم  )٥
  .العبادة

هي عبادة لغريه، فال يغرنك من يزعم أن شرك اجلاهلية  أن دعاء غري اهللا ويؤكد
  !!ما كان إال ألم كانوا يعبدون غري اهللا، أما من يدعو غري اهللا فليس مبشرك

أغثنا أدركنا يا رسول اهللا، من ينادي مدد يا بدوي، من ينادي أنا يف : من ينادي
وإذا مل يكن !!  سيد، كل هذا ليس بشركجاهك يا دسوقي، من ينادي يا محى احلمى يا

   فأين هو الشرك؟؟هذا شركاً

  
                                 

 ) .٦ آية :سورة األحقاف( )١(

 ) .٢٤ص (هـ ، ١٣٨٣ تاريخ ،١٢، عدد اهلدي النبوي، مقالة نظرات يف التصوفجملة ) ٢(

 ) .٤٨ آية : سورة مرمي( )٣(

 . السابق )٤(
 ) .٤٨آية : مرميسورة ( )٥(
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لقد علمنا اهللا سبحانه مبا قال إبراهيم أن الدعاء عبادة، وأن من دعا غري اهللا فقد 
عبد غري اهللا، فماذا يقول الناعقون بغري هذا؟ وماذا يقول الشيوخ الذين يزينون للناس 

  .)١(!!)طأ ال شركشركهم بأنه جهل فقط، واجلهل جمرد خ

 على أن الدعاء عبادة  ـرمحه اهللا تعاىلـ تلك هي أهم األدلة اليت ساقها الشيخ 
جيب أن ختلص هللا تعاىل، وال شك أن األدلة على ذلك كثرية يف كتاب اهللا تعاىل وسنة 

؛ بل إن دعاء غري اهللا تعاىل هو أصل  ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ نبيه 
  .رضالشرك يف األ

من األدلة السابقة نتائج يف غاية األمهية ـ رمحه اهللا تعاىل ـ مث يستنتج الشيخ 
يقرر القرآن، وتؤيده السنة أن : ( ـرمحة اهللا تعاىلـ والواقعية؛ فيقول عليه شآبيب 

  .الدعاء عبادة، وأن من دعا غري اهللا فقد أشرك، واختذ له إهلا من دون اهللا

عبادة، وأن دعاء آل البيت من أصدق الدالئل ويقرر أولئك أن الدعاء ليس 
  .على حب العبد هللا ورسوله

  .)٢()ويأىب بعض العلماء إال أن يكونوا ضالعني مع أولئك

تلك أمور ثقيلة على نفس املسلم لكنها حقيقة، كون بعض من ينتسب للعلم 
 والعلم ةيدافع عن الكفر البواح، ويستخدم كل ذكائه وما أعطاه اهللا تعاىل من الفصاح

  .ليحارب دين اهللا تعاىل

��Wא�2<و=�وא���'�> �

إذا كانت االحنرافات والشركيات قد وقعت يف باب الدعاء فإا كذلك قد 
تفشت يف باب النذر لغري اهللا تعاىل، وغفل الناس أو تغافلوا عن ما هو ثابت يف الشرع 

  . عبادة كالصالة والزكاة وال فرقمن أن النذر

                                 
 ) .٩ـ٨ص (هـ ١٣٨٦ تاريخ ،١٠، عدد  نور من القرآن، مقالةاهلدي النبويجملة ) ١(

 ) .٥٦ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
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  ٣٩١ 

النذر عبادة أذن اهللا فيها سبحانه  : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ الوكيل 
 ����أخذ رسول اهللا  : "قالـ رضي اهللا عنهما ـ عن عبد اهللا بن عمر : حلكمة عالية


ج�����ن�א��,�ل���
د���2��:  ينهى عن النذر ويقول,"����� ���� ويقول )١(  "،��
ه ـسبته إىل اهللا سبحانة ولكن سقط منه التصريح بنـو من األحاديث القدسيـ وهـ

5��א�ن�.دמ�א��ذ
����(��מ��	ن��د
�،�و�	ن������1א��ذ
� : "ـ وتعاىل ���

���מ��	ن�����������
ج�א��������ن�א��,�ل،���6,"���،���
���7א�1د
��د��د

����ن���ل�6�"  )٢(.  
  .يصف اهللا ورسوله النذر اخلالص هللا بأنه ال يرد قضاء وال يغري قدراً

ا جيده الناذر من خري عقب نذره؛ فهو ما كان مقدرا له قبل النذر، فيظن أنه أما م
  .جزاء نذره

ن البخيل ـيم يستخرج اهللا مـة، وهذا التدبري اإلهلي احلكـوذه احلكمة العلي
  .ما مل يكن خيرجه هللا من قبل ولذا أذن اهللا فيه

ذر للقبور فإذا كان هذا شأن النذر الشرعي اخلالص هللا؛ فما بالك بالن
  !واملقبورين؟

ويصف اهللا ورسوله الناذر هللا بالبخل، إذ الكرمي السمح ال يشترط ملا يقدم 
  . بل يبذل اخلري قرير العني رضي النفس وال جزاًءعوضاً

إن فعلت : "أما الناذر فلم ينذر قربته إال بشرط أن اهللا له ما يرد فيقول لربه
محة بعبيده، ر ورغم من ذلك أذن اهللا فيه براًفكان شرطه هذا دليل خبله، وبال" ألفعلن

  .وبالفقراء قست عليهم قلوب األغنياء

                                 
) ٤٥٩، ص١٦ج() ٦٦٠٨( حديث رقم ، باب إلقاء النذر العبد إىل القدر، كتاب القدر،صحيح البخاري) ١(

، ٥ج ()٤٣٢٦( حديث رقم ،اًـذر وأنه ال يرد شيئـي عن النـ باب النه، كتاب النذور،صحيح مسلم
 .)٧٧ ص

ولفظ ) ٢٢٨، ص٣ج ()٣٢٩٠(  حديث رقم، باب النهي عن النذر، كتاب األميان والنذور،سنن أىب داود) ٢(
ال يأتى ابن آدم النذر القدر بشىء مل أكن قدرته له ولكن يلقيه النذر القدر قدرته يستخرج : " أيب داود هو 

 .صحيح:  وقال األلباين .من البخيل يؤتى عليه ما مل يكن يؤتى من قبل
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لك بالناذر يبتغي افإذا كان هذا شأن الناذر يبتغي بنذره وجه اهللا وحده؛ فما ب
  .)١(!)بنذره أضرحة املوتى وقباا؟

ذلك هو توضيح مسألة أن النذر عبادة، وبيان األدلة على أنه ال جيوز صرفها 
  .، وليس حمرماًلغري اهللا تعاىل ولكن ما هي شروط النذر، حىت يكون مباحاً

وجيب أن يكون النذر هللا .. .: ( ذلك فيقول ـرمحه اهللا تعاىلـ يبني الشيخ 
وحده، ويف طاعته، وفيما ميلك اإلنسان، ويف غري ما كلف به، وأن ال يكون يف مكان 

وما شابه كل ذلك اآلن، كاألضرحة، وموالد الوفاء به صنم، أو عيد من أعياد اجلاهلية، 
�ن��ذ
��ن��ط�#�א�������ط��،�و�ن�: "  ـ عليه الصالة والسالمـ األضرحة، لقوله 


/ل�����7 د� : "وعن ثابت بن الضحاك قال)٢( " �ذ
��ن�����8א����������8�
�ذ


"ول�א�������������
*�1�ل�������5�7א�����"��وא�!"��ن����،:�����ن�א
�ذ�����
*

����1�ل�א���،!��ل�:��>ل�	�ن��� ��و=ن��ن��و=�ن�א�/�>��!؟����وא����������وא���


"ول�א���������� :�������� ��ذ
�������8!�א����و������� )������و��� ،�
�و<���ذ

  .)٣( " א�ن�.دמ

 مل يبح للرجل الوفاء بنذره إال بعد أن استيقن أنه مل يكن ببوانة وثن ����فالرسول 
اد اجلاهلية، وهذا يفيد أنه لو كان ا أحدها ما أذن له يف الوفاء بنذره، وال عيد من أعي

يف حني أن نية الرجل يف النذر كان لوجه اهللا، فما كان ناذرا لوثن، وال لعيد جاهلي، 
  . ����بدليل سؤال الرسول 

  
                                 

 ) .٩٠ ـ٨٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(

وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر فإن اهللا { باب النذر يف الطاعة ،اب األميان والنذور كت،صحيح البخاري) ٢(
  .)٥٨٤، ص١٦ج ()٦٦٩٦(حديث رقم . }يعلمه وما للظاملني من أنصار

، ٣ج() ٣٣١٥( حديث رقم ، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، كتاب األميان والنذور،سنن أىب داود) ٣(
 . صحيح: اين  وقال األلب.)٢٣٦ص
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 ومحايته لقدس التوحيد ومحاه؛ فمجرد وجود الوثن يف ����فتأمل رعاية الرسول 
 يف منع الرسول الرجل من الوفاء بالنذر رغم أن نية د اجلاهلي كان كافياًبوانة أو العي

   .)١()النذر لوجه اهللا، فما بالك لو كان النذر للوثن نفسه، أو للعيد اجلاهلي؟

 على البدع والشركيات اليت انتشرت يف زمانه فيما يتعلق  ـرمحه اهللاـ وينبه 
فمن نذر لويل فقد اختذه إهلا، ألن النذر : (  ـىلرمحة اهللا تعاـ بعبادة النذر، فيقول عليه 

عبادة، وكل عبادة فإمنا هي هللا، ومن نذر لويل فقد نذر لوثن من األوثان، ألن نذره يف 
، ومن فعل ذلك فهو اجلاهلي بشركه الواقع للقرب نفسه، إذ ال ينال املقبور منه شيئاً

، فما بالك بقرب السيد  عيداً أن جنعل قربه ����وآهلته وأصنامه، ولقد انا الرسول 
  .)٢( )والدسوقي والشعراين وغريهم

أما إذا كان النذر الشركي املقدم إىل القبور وأوثان اجلاهلية احلديثة يطعم 
  .للفقراء، فإن املأساة تزداد وتسوء؛ ألنه أميا جسد نبت من سحت فالنار أوىل به

ثري من الناس بأداء شيء ويلزم ك: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / يقول الشيخ
فيا هللا !! دعوا الفقراء يطعمون: القبور، وإذا قلنا للناس هذا شرك قالوا" موالد"معني يف 

 أن ـ وكلنا إىل اهللا فقري ـمن هذا القول اآلمث فو اهللا ما يرضى اهللا لعباده الفقراء 
 اهللا، ت على النصب، وأهل ا لغريـيتخموا بطوم من السحت، وال من ذبيحة ذحب

ن اهللا من لعن والديه، لعن عه اهللا، لعن من ذبح لغري اهللا، لوال من نذر قصد به غري وج
، لعن اهللا من غري منار األرض فكيف تريدون أن يطعم الفقراء من اهللا من آوى حمدثاً

ال عقر : "����ذبائح لعن اهللا من ذحبها؟؟ ومن طعام رجل مبتدع لعن اهللا من يؤؤيه، وقال 

                                 
 ) .٩١ـ٩٠ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(

 ) .٩٢ص ( املرجع السابق) ٢(
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، وهذا هو بعينه )٢(كانوا يعقرون عند القرب بقرة أو شاة:  قال عبد الرزاق)١( "ميف اإلسال
   . )٣()ما حيدث اآلن، فهل من الرب للفقراء تركهم يطعمون من هذا؟

 :مث ذكر األدلة على أن النسك والذبح عبادة جيب أن ختلص هللا تعاىل فقال
IIII�́ �³�²�±�°� �̄®¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�́ �³�²�±�°� �̄®¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�́ �³�²�±�°� �̄®¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�́ �³�²�±�°� �̄®¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£

�̧¶�µ�̧¶�µ�̧¶�µ�̧¶�µHHHH)٥( ك كما فسره ابن جبري والسدي والضحاك هو الذبحوالنس) ٤(
 .  

أصل صحيح يدل على " النون والسن والكاف"ويقول ابن فارس يف معجمه 
   .)٦( " عبادة وتقرب إىل اهللا تعاىل

يعين أن كلمة نسك تطلق مبعىن عام على كل ما هو عبادة، أو يقصد به التقرب 
  .إىل اهللا سبحانه

  .؛ فكل ما يقرب إىل القبور واملوتى فهو نسك هلاومنها الناسك أو العابد

IIII�V�U�T�S�R� Q�P�O�N�M�L�K�J�V�U�T�S�R� Q�P�O�N�M�L�K�J�V�U�T�S�R� Q�P�O�N�M�L�K�J�V�U�T�S�R� Q�P�O�N�M�L�K�J

WWWWHHHH)٨()هكذا فعلت اجلاهلية وهكذا تفعل اليوم )٧(.  

  

                                 
 )٢٠٩، ص٣ج ()٣٢٢٤( حديث رقم ، باب كراهية الذبح عند القرب، كتاب اجلنائز،سنن أىب داود) ١(

     .)١٢٥٢، ص٢ج(امع الصغري وزيادته صحيح اجلواحلديث صححه األلباين يف 
 . قاملرجع الساب) ٢(
 ) .٩٢ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٣(

 ) .١٦٢ آية :  األنعامسورة( )٤(

  .)١٩٥، ص٢ج (، دار الكتب العلمية، بريوتملاورديأبو احلسن علي بن حممد ا ،النكت والعيون) ٥(

  .)٤٢٠، ص٥ج(معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ٦(

 . ) ٥٦ آية : النحلسورة ( ) ٧(

 ) .٩٣ص ( عبد الرمحن الوكيل، دعوة احلق) ٨(



��د�א������������������א������Wא�	���א������W� �

 

 

  ٣٩٥ 

��W.@@@@@@א?, �

إن احللف هو اآلخر يعترب ركنا من أركان توحيد األلوهية، ذلك أنه عبادة، 
إىل أكرب معظم عنده ليجعل  ما فإنه يلجأ وتعظيم، واملسلم عندما حيلف ليؤكد أمراً

احمللوف له يتيقن من ذلك احمللوف عليه، وال شك أن أعظم معظم عند املسلم هو اهللا 
  . املشروع، وهو من توحيد العبادةتعاىل؛ فلذا كان احللف به هو

احللف باهللا وحده من توحيد اهللا يف : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ الوكيل 
�	מ��ن�*�?�ن : " ����العبادة، قال  ���@@�א�����?���2	מ���ن�	�ن�*�Aوא���>�*����

	"��� ��و �����@@@�*�? : "الـوق. )١( " � �@@	2��A�� 	@@وא� �5�� �و� �و��@מ מ،

�'�מ�8�د�ون@@��  .)٢( " دאد،�و��*�?وא����������و��*�?وא����������و�

 إين مسعت رسول اهللا ال والكعبة، فقال له ابن عمر:  حيلفومسع ابن عمر رجالً

�א�����1د���
�: " يقول�����B��>�*٣( " �ن�(.  

:�وא���؛����1ل:��ن�*�<��1�ل����*�?� : " ـ عليه الصالة والسالمـ وقال 

��*�8دق:����������א���،�و�ن���ل��8����،�
���ل���� " )٤(.  

حللف، من هذه األحاديث تعلم أنه جيب احللف باهللا وحده، إن كان ال بد من ا
 أو الكعبة  أو ولياًاًـ أو نبيوف به رسوالًـرك، وإن كان احمللـوأن احللف بغري اهللا ش

  .أو غري ذلك

                                 
 )٦١٠٨( حديث رقم ، أو جاهالً باب من مل ير إكفار من قال ذلك متأوالً، كتاب األدب،صحيح البخاري) ١(

 ) ٤٣٤٦( حديث رقم ، باب النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل، كتاب األميان، صحيح مسلم.)١٥/٣٣٣(
  .)٨٠، ص٥ج(

، ٣ج ()٣٢٥٠( حديث رقم ، باب يف كراهية احللف باآلباء،نذور كتاب األميان وال،سنن أىب داود) ٢(
 . وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود) ٢١٧ص

 . صحيح: وقال األلباين ) ٢١٧، ص٣ج( ) ٣٢٥٣ ( حديث رقماملرجع السابق،) ٣(
. ) ١٣٦، ص١٢ج ()٤٨٦٠( حديث رقم ، باب أفرأيتم الالت والعزى، كتاب التفسري،صحيح البخاري) ٤(

 ) ٤٣٤٩( حديث رقم ، باب من حلف بالالت والعزى فليقل ال إله إال اهللا، كتاب األميان،صحيح مسلم
  .)٨١، ص٥ج(
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ال إله إال اهللا، وهذا : وأن من حلف بغري اهللا جيب أن يعود إىل اإلسالم بقول
ال إله : ره الرسول بقولـد عن دينه، وإال ما أمـدليل على أن احلالف بغري اهللا قد ارت

   .)٢() ١( )اهللا إال

 من تلك األحاديث النبوية الشريفة  ـرمحه اهللا تعاىلـ لقد استخلص الشيخ 
  :سألة احللف بغري اهللا تعاىل أمور مهمة منهايت ساقها يف معرض استدالله على مال

  . وجوب احللف باهللا وحده إن كان ال بد من احللف على أمر ما) ١

شرك أكرب خمرج من امللة، وفاعله مرتد ـ ئنا من كان  كاـ أن احللف بغري اهللا تعاىل ) ٢
  .خارج عن دين اإلسالم

  : كن ينبغي التنبيه على أمورول

أن احللف بغري اهللا تعاىل حرام يف أصح قويل العلماء، ويعزر من فعله يف قول :  األول
اجلمهور، ومحلوا الشرك والكفر يف احلديث على األصغر الذي ال خيرج من 

  .هو من جنس الشرك، والكفرامللة؛ بل 

حمل نزاع، وبعض ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ أن احللف بالنيب :   الثاين
أهل العلم أحلق به بقية األنبياء، وأصح أقوال أهل العلم يف ذلك، أنه ال حيلف 

  . ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ بغري اهللا تعاىل حىت النيب 

                                 
وهلذا : يكفر من حلف بغري اهللا كفر شرك، قالوا: أخذ به طائفة من العلماء ، فقالوا) فقد كفر أو أشرك " ( ) ١(

  . مل يؤمر بذلكمللةافر ينقل من فلوال أنه كُ. اهللاال إله إال : قولب ـ بتجديد إسالمه �أمره النيب ـ 
. ال يكفر كفراً ينقبله عن امللة لكنه من الشرك األصغر، كما نص على ذلك ابن عباس وغريه: وقال اجلمهور

. ع استغفاره ـذا كفارة له مـال إله إال اهللا؛ فألن ه: واما كونه أمر من حلف بالالت والعزى أن يقول 
ويف " ال إله إال اهللا : والالت والعزى، فليقل : ومن حلف فقـال يف حلفه: " ديث الصحيح كما قال يف احل

يد دورة تعظيم الصنم، حيث حلف به ال أنه لتجصفهذه كفارة له يف كونه تعاطى " . فليستغفر : " رواية 
يد يف شرح كتاب تيسري العزيز احلم". ديد إلسالمه لنقصه بذلك ال لكفره جتإسالمه، ولو قُدر ذلك فهو 

هـ، ١٤٢٣، ١المي، دمشق، طزهي رالشاويش، املكتب اإلس. التوحيد ، سليمان بن عبد اهللا، د
 ).٥١٤ص(

 ).٩٦ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
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  .مساء اهللا تعاىل وصفاته ال يدخل يف النهي؛ بل جيوز احللف اأن احللف بأ:  الثالث

 على بعض البدع اليت ظهرت يف زمانه فيما  ـرمحه اهللا تعاىلـ مث ينبه الشيخ 
من حلف  " ـعليه الصالة والسالمـ  وقال .: (..يتعلق باحللف، واألميان فيقول

ء من دين اإلسالم فإن كان إين بري: من حلف فقال: "  وقال)١( " باألمانة فليس منا
  .)٢( "  فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إىل اإلسالم ساملاًكاذباً

وباآلباء  م،ـون باألولياء وقبورهـة الناس اليوم، حيلفـوهذا وذاك على ألسن
  .مهات، وبالشرف واألمانة والذمةواأل

 اهللا رضيـ ل من ابن عباس وابن عمر وابن مسعود ـيف حني كان يقول ك
   . " خري من أن أحلف بغريه صادقاًألن أحلف باهللا كاذباً " : ـ عنهم

 شرك دينء، ـ مع الصدق ـ باهللا معصية آمثة واحللف بغريه فاحللف كذباً
        ....)٤)٣( ()وشتان بني معصية قد تناهلا مغفرة، وبني شرك حرم اهللا عليه املغفرة

� �

                                 
، ٣ج() ٣٢٥٥( حديث رقم ، باب يف كراهية احللف باألمانة، كتاب األميان والنذور،سنن أىب داود) ١(

 . صحيح : وقال األلباين) ٢١٨ص
، ١ج ()٢١٠٠ ( حديث رقم، باب من حلف مبلة غري ملة اإلسالم، كتاب الكفارات،سنن ابن ماجه) ٢(

 .صحيح: وقال األلباين . ) ٦٧٩ص
 ألن احللف باهللا ، بغريه صادقاًف عنه ـ احللف باهللا كاذباً على احللهللاـ رضي اابن مسعود  حوإمنا رج" ) ٣(

قُدر الصدق يف احللف بغري اهللا ـ فحسنة التوحيد أعظم من حسنة  توحيد، واحللف بغريه شرك، وإن
  .ذكره شيخ اإلسالم. الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك

   .أن احللف بغري اهللا صادقاً أعظم من اليمني الغموس: وفيه دليل على
ارتكاب أقل : ة وهيشاهد للقاعدة املشهور: وفيه دليل على أن الشرك األصغر أكرب من الكبائر، وفيه

تيسري العزيز احلميد يف شرح كتباب التوحيد، سليمان بن عبد اهللا " . الشرين ضرراً إذا كان البد من أحدمها
 ).٥١٥ص(

 )٩٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٤(
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  א!	 ��א���'9

��א��'�%�����Aن�د���د)���'�""�وא$��#'  

��א!-,+�א$ول �
��A�א��.������ �

 أن لتوحيد الربوبية دالئل ووسائل يعرف ا  ـرمحه اهللا تعاىلـ ذكر الشيخ 
 ر، فقالـق عليها وسائل باعتبار آخـاملوحد من املشرك، فسماها دالئل باعتبار، وأطل

الئله، فهي وسائل ملن لتوحيد اهللا يف الربوبية واإلهلية وسائله ود: ( ـ رمحه اهللا تعاىلـ
، ودالئل يفصل ا املؤمن الصادق بني  وعمالًشاء أن يكون خالص التوحيد اعتقاداً

   .)١()املوحد واملشرك
  : لذلك ال بد أن نعرف الوسائل والدالئل معاً

A5و�W�ً%C-Dوא�"E��",Fא���.�����W  

  .رغـب وتقربأي :  الوسيلة يف اللغة من وسل فالن إىل اهللا تعاىل، يسل وسال
 الوصلة والقرىب واملرتلة والدرجة عند امللك:  ا معنيان والوسيلة تطلق ويراد .

إىل اهللا تعاىل، تقرب به  الًعمل عم اىل، إذاوسل إىل اهللا تععىن األول يقال توعلى امل
  :  كما قال الشاعر���� اهللا الراغب إىل: والواسل

�G#��5�=�Hون���=��Aא��2س��I=5�� �������J,'�Fوא�Kא�LM�N5=�Nذ��P�F٢E�� �

 كل ما يتوصل به ويتقرب به إىل الغري، كما قال اهللا تعاىل: وعرفت الوسيلة بأا

IIII�ª� ©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���ª� ©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���ª� ©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���ª� ©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��

®�¬�«®�¬�«®�¬�«®�¬�«HHHH)٣(.  

                                 
 )١٣٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 . والبيت للبيد) ١١٩، ص٦ج(الصحاح للجوهري ) ٢(
 ) .٣٥ آية :  املائدةسورة( )٣(
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الوسيلة هي اليت : (وسيلة يف تعريف الـه اهللا تعاىل  رمحـقال احلافظ ابن كثري 
  .)١()يتوصل ا إىل حتصيل املقصود

التوصل إىل الشيء : الوسيلة: (مة الراغب األصفهاين رمحه اهللا تعاىلوقال العال
¥�¦�¥�¦�¥�¦�¥�¦�����IIII:قال تعاىل. برغبة وهي أخص من الوصيلة؛ لتضمنها ملعىن الرغبة

§§§§ ®®®®HHHH)مراعاة سبيله بالعلم والعبادة، وحتري : وحقيقة الوسيلة إىل اهللا تعاىل )٢
  .)٣()الراغب إىل اهللا تعاىل: مكارم الشريعة، وهي كالقربة، والواسل

   .)٤(وأما الدالئل فهي مجع داللة مبعىن اإلرشاد

ه داللة وِداللة ودلولة والدِليل ما يستدلُّ به والدِليل الدالُّ وقد دلَّه على الطريق يدلُّ
  .)٥( مبعىن أرشده ووجهه

�ن�א���������Aא�%�3��Wא!-,+�א�����'W� �

د، وتوضيحه، حىت ـ على بيان التوحي ـرمحه اهللا تعاىلـ رص الشيخ ـلقد ح
اده إىل إخالص التوحيد له، ـال يلتبس على أحد، وحىت يهدي اهللا تعاىل من شاء من عب

د، ـا أن خنلص التوحيـن خالهلا ميكننـرى يف الوسائل اليت ميخ حياـومل يتركنا الش
وال الدالئل اليت عن طريقها نعرف املؤمن املوحد فنواليه وحنبه يف اهللا تعاىل، واملشرك 

 أنه  ـرمحه اهللا تعاىلـ ه ال لذاته بل هللا تعاىل، وبني الشيخ ـامللحد فنعاديه ونبغض
:  ـرمحه اهللا تعاىلـ ، ومل ينقلها عن أحد، فقال استنبط هذه الدالئل من كتاب اهللا تعاىل

                                 
  .)٦٧، ص٢ج( تفسري ابن كثري) ١(

   ) .٣٥آية :  املائدةسورة( )٢(

، احلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين ، دار القلم ، دمشق اظ القرآن ـمفردات ألف) ٣(
  .)٥١٦، ص٢ج(

  .)٢٩٤، ص١ج(املعجم الوسيط ) ٤(

  .)٢٤٧، ص١١ج(ور، البن منظلسان العرب) ٥(
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مث  )١(.)..وتلك الوسائل هي حسب ما فهمته من كتاب اهللا تعاىل واستنبطتها منه(... 
  . ـ رمحه اهللا تعاىل ـعددها

إذن فالشيخ استنبطها وفهمها من خالل تدبره لكتاب اهللا تعاىل، واالستنباط 
����:رمبا يكون من أخص خصائصهم؛ فقد قال تعاىلالصحيح هو مسلك أهل العلم؛ بل إنه 

IIIIz�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�cz�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�cz�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�cz�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�cHHHH)٢( .  

ة ـل بصفـذه الوسائل والدالئـ ه ـرمحه اهللا تعاىلـ وقد عدد الشيخ 
  : خمتصرة فقال

  . ����طاعة اهللا ورسوله : أوالً(

ون هللا تقوى اهللا سبحانه وتعاىل وحده فيما يطيع به اإلنسان ربه والرسول ليك:  ثانياً
  .الدين اخلالص

 من كل اتباع الكتاب والسنة، حىت تكون الطاعة عن بينة هادية، والعمل خالصاً:  ثالثاً
  .شائبة، واالعتقاد يف اهللا حق اليقني

االحتكام إىل كتاب اهللا وسنة رسوله كلما وقع بني املسلمني خالف سواء أكان :  رابعاً
ظل وحدة املسلمني ثابتة مكينة، يف شؤون الدنيا، أم يف شؤون الدين حىت ت

  . صادق الشعوروالتآخي بينهم قوياً

احلكم بكتاب اهللا وسنة رسوله بني املختلفني، أو املتخاصمني مسلمني أو غري : خامساً
ض عليها أفرادها ـفة قوية العماد، ال ينتـة اإلسالميمسلمني، حىت تظل الدول

هللا يشمل اجلميع، ويطبق وال خيتلف فيها حمكوم على حاكم، ما دام حكم ا
  . عادالً صاحلاًعليهم تطبيقاً

  .)٣()الرضى حبكم اهللا والصرب عليه، واإلذعان الكامل له: سادساً
                                 

 ) .١٣٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(

 ) .٨٣ آية :  النساءسورة( )٢(

 ) .١٣٦ـ ١٣٥ص ( عبد الرمحن الوكيل، دعوة احلق) ٣(
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؛ فذكر كل وسيلة على حدة، مث ذكر  تفصيالً ـرمحه اهللا تعاىلـ مث فصلها 
  .ـ  صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ األدلة عليها من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

 فصلها، وذكر أدلتها؛ فسوف أقوم بدراسة  ـرمحه اهللا تعاىلـ ومبا أن الشيخ 
  : تفصيله هلا، وبيان ألدلتها، على النحو التايل

Lא$و�",Fא���W7��F=و�Kא�";�T�W� �

اب اهللا تعاىل وهو قوله ـة بدليل من كتـه هلذه الوسيلـدر الشيخ معاجلتـيص

�IIII�p�o�n�p�o�n�p�o�n�p�o�n�x�w�v�u�t�s :ن قائلـمـ ال ـجل وعـ  r�q�x�w�v�u�t�s� r�q�x�w�v�u�t�s� r�q�x�w�v�u�t�s� r�q

z�yz�yz�yz�yHHHH)والذي يقترف البدعة يزعمها حسنة : (مث يعلق على هذه اآلية قائالً )١
، وهو ممن عناهم اهللا  ـ عليه الصالة والسالمـ متول عن طاعة اهللا جاحد بسنة رسوله 

IIII�́ : بقولهـ واهللا أعلم ـسبحانه  �³�²�±�°� �̄®� ¬�́ �³�²�±�°� �̄®� ¬�́ �³�²�±�°� �̄®� ¬�́ �³�²�±�°� �̄®� ¬

»�º�¹� �̧¶�µ»�º�¹� �̧¶�µ»�º�¹� �̧¶�µ»�º�¹� �̧¶�µHHHH)اهللا وإذنهوما وجبت طاعة الرسول إال بأمر) ٢  :

IIII«�y�x�w�v�u�t�s�r«�y�x�w�v�u�t�s�r«�y�x�w�v�u�t�s�r«�y�x�w�v�u�t�s�rHHHH)٤())٣(.  

صلى اهللا عليه وآله وصحبه ـ ع طاعة الرسول ـفطاعة اهللا تعاىل متالزمة م
  .، إذ هو املبلغ عن اهللا تعاىل ـ وسلم

وذا ترد شبهة الداعني إىل جعل القرآن الكرمي وحده هو مصدر التشريع، وقد 
 بني صفوف  كبرياً انتشاراً ـهللا تعاىلرمحه اـ انتشرت تلك الشبهة يف عصر الشيخ 

باحلضارة املادية للغرب، وبالدراسات النقدية التشكيكية، اليت غرست حراا املنبهرين 

                                 
 ) .٣٢ آية :  آل عمرانسورة( )١(

 ) .١٠٦ آية : سورة آل عمران( )٢(

 ) .٦٤ آية : سورة النساء( )٣(

 ) .١٣٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٤(
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يف كثري من التراث اإلسالمي والعريب؛ فطعنوا يف صحة األحاديث املسلم بصحتها، 
  .ض علماء امللة املشهود هلم بالفضلاوشوا أعر

حراس الشريعة، واملدافعون عن األمة؛ فقد تصدوا لتلك الشبهة ومبا أن العلماء هم 
تلك اليت مل يكن هدفها سوى حمق الشريعة اإلسالمية والقضاء عليها؛ متترسة يف حرا 

  .بادعاء تعظيم القرآن الكرمي

وكان من أولئك العلماء الربانيني املدافعني عن حجية السنة النبوية، وجعلها مصدرا 
  . ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل  /يع اإلسالمي، العالمةمن مصادر التشر

وقد نبتت . .: (. رادا على زعم أولئك احلاقدين ـرمحة اهللا تعاىلـ يقول عليه 
للشيطان فتنة جديدة دفعت بعض من ختم اهللا على قلوم إىل محأة جديدة من الكفر إذ 

ده هو مصدر التشريع، أما السنة يفترون الكذب على اهللا؛ فيزعمون أن القرآن وح
، إذ يتراءون بالتقديس  على الدين ممن ينابذونه العداوة جهاراًوهؤالء أشد خطراً!! فال

اخلاشع لكتاب اهللا، فيحسبهم الغر املفتون من ذوي الفكر الثاقب احلر، والتجديد، 
به، فبلغه، وشهد  بني ما يف القرآن؟ واألمني الذي ائتمنه اهللا على كتاويكفرون به رسوالً

IIII�M�L�K�M�L�K�M�L�K�M�L�K ني الذي بني وفصل أحكام أمانة ربه؟ـاهللا له أنه بلغه، أليس هو األم

U�T�S�R�Q�PO�NU�T�S�R�Q�PO�NU�T�S�R�Q�PO�NU�T�S�R�Q�PO�NHHHH)١( IIII�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T
_� �̂]_� �̂]_� �̂]_� �̂]HHHH)٢( IIII�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò

á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Ûá�à�ß�Þ�Ý�Ü�Ûá�à�ß�Þ�Ý�Ü�Ûá�à�ß�Þ�Ý�Ü�ÛHHHH)מ� " ����ويقول  )٣	�
�ن�א�
/ل����� �

D	��،�و>و������ �������و�
��������
����1ول�5���א'�
��ن���	�
��7����:

                                 
 ) .٣ :  النجمسورة( )١(

 ) .٤٤آية : سورة النحل( )٢(

 ) .٦٤ آية :سورة النحل( )٣(
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��>ذא���
�د����Gא����و��س�>ذא����!�	���
")١(!!؟���د���ول�א�����ن��1ول�@�و�

1
.ن�>دא�Kא�������<�א�1
.ن،�و�,���الم النبوة؛ ـث ليعد من أعـوإن هذا احلدي"  �
  .)٢(!!)فما أخرب به واقع اليوم

، ولن يستطيع تلك التساؤالت احملرجة املقنعة املفحمة صدرت من ذلك الشيخ
س واجلن، وكان القائلون بتلك الشبهة أن يردوا عليها، ولو أعام شياطينهم من اإلن

 .بعضهم لبعض ظهرياً

وإذا تقرر يف األذهان أن طاعة اهللا ورسوله ثابتة ووسيلة لترسيخ التوحيد 
  ويعمل ا؟ الصحيح ودليلة من دالئله، فما جزاء من حيقق هذه الوسيلة،

كل نفس إنسانية : ( عن ذلك فيقول ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل /جييب الشيخ
ن اهللا سبحانه وعد املطيع ـولك ...بني أخالء أجماد أعزة... يشغفها الظفر باخلري الدائم

 مبا هو أمسى وأجل وأصدق من تلك اآلمال، وعده بأن يظفر باخلري ـ ووعده احلق ـ

̈�~���¡�¢�£�¤~���¡�¢�£�¤~���¡�¢�£�¤~���¡�¢�£�¤IIII،الدائم الثابت السليم العواقب �§�¦�¥��̈ �§�¦�¥��̈ �§�¦�¥��̈ �§�¦�¥�
�̄®�¬�«�ª�©�̄®�¬�«�ª�©�̄®�¬�«�ª�©�̄®�¬�«�ª�©HHHH)ذا الفوز ) ٣ ولكن ما هذا املكان الذي ينعم فيه املطيع

́�©©©©IIII العظيم �³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�́ �³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�́ �³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�́ �³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª

¼�»�º�¹�̧�¶�µ¼�»�º�¹�̧�¶�µ¼�»�º�¹�̧�¶�µ¼�»�º�¹�̧�¶�µHHHH)٥())٤(.  

                                 
 وقد تصرف .)٣٢٩، ص٤ج ()٤٦٠٧( حديث رقم ، باب يف لزوم السنة، كتاب السنة،سنن أىب داود) ١(

أال إين «:  أنه قال����عن املقدام بن معدي كرب عن رسول اهللا  ولفظ احلديث . الشيخ يف لفظ احلديث قليالً
أوتيت الكتاب، ومثله معه أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم ذا القرآن فما وجدمت فيه من 
حالل فأحلوه، وما وجدمت فيه من حرام فحرموه، أال ال حيل لكم حلم احلمار األهلي، وال كل ذي ناب من 

 بقوم فعليهم أن يقروه فإن مل يقروه فله أن السبع، وال لقطة معاهد، إال أن يستغين عنها صاحبها، ومن نزل
 . واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود» يعقبهم مبثل قراه

 ) .١٣٨ ـ ١٣٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(

 ) .٧١ آية :  األحزابسورة( )٣(

  ) .١٣ آية : سورة النساء( )٤(
 ) .١٣٨ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٥(
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وهل ميكن أن يطمع إنسان بسعادة كتلك السعادة اليت جيدها أهل اجلنة، وهل 
  ني الطائعني؟هناك دار تتمىن نفس سكناها أفضل من تلك الدار اليت أعدت للمتق

","�א����Fא���W�Kא�I���W� �

هذه هي الوسيلة الثانية من وسائل بلوغ التوحيد اخلالص، فبعد أن يعتقد 
صلى اهللا عليه وآله وصحبه ـ ة اهللا تعاىل ورسوله ـاإلنسان يف نفسه وجوب طاع

ى ، وينويها؛ فال بد له من أن خيلص يف تلك النية، ويكون هدفه منها هو تقو ـ وسلم
  .؛ ال حمبة ذكر الناس له بالطاعة، وال الرغبة يف ثنائهم عليه ���� اهللا

، وقد يكون   أو عمالًالطاعة نية قبل أن تكون قوالً: (يقول الشيخ الوكيل
... الباعث النفسي عند املطيع خشية الناس، وتكون الغاية من طاعته ابتغاء الذكر احلسن

 ال يشركه أحد يف نيته، وقوله وعمله  لهواهللا سبحانه حيب أن يكون عبده ملكاً
 غريه واعتقاده؛ فإذا كان قد أذن للعبد يف طاعة رسله؛ فإنه مل يأذن له يف أن يتقي أحداً
  .)١()سبحانه؛ بل أوجب أن تكون تقوى اهللا وحده هي الباعث على الطاعة، والغاية منها

يها؛ ألا هي هو الغاية الكربى اليت ينبغي للمسلم احلرص عل ���� إن تقوى اهللا
ؤدي إىل غضب اهللا ـك الطرق اليت تـوال يوم القيامة، وجتنبه مهالـاليت تقيه أه

  .سبحانه وتعاىل

وهلذا وجه اهللا األمر بتقواه إىل . .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل /  يقول الشيخ

I�I�I�I��E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A:، فقال ���� اإلنسانية ممثلة يف إنساا األعظم حممد بن عبد اهللا

�F�F�F�FO�N�M�L�K�J� I�H�GO�N�M�L�K�J� I�H�GO�N�M�L�K�J� I�H�GO�N�M�L�K�J� I�H�GHHHH)فأمر أول املتقني  )٢
  .)٣()وأفضلهم أن يتقي اهللا؛ فما بالك بسواه

  

                                 
 ) .١٣٩ص ( دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل) ١(

 ) .١ آية :سورة األحزاب( )٢(

 ) .١٤٠ـ١٣٩ص ( عبد الرمحن الوكيل، دعوة احلق) ٣(
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I��3א��U1א�W� �

 بشيء إال بني له جزاءه إن أطاع، وعقوبته إن عصى، وهذا مل يأمر اهللا تعاىل أحداً
  .الفضل والكرم منه سبحانه وتعاىلحمض 

 يقول سبحانه: (ذه النقطةـ مبينا ه ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / يقول الشيخ

IIIIÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸HHHH)ترك اجلزاء هنا جممالً) ١ 
 بالعظم ليثري يف النفس أشواق املتشوق إليه، ولكن اهللا سبحانه فصل لنا ثواب موصوفاً

التقوى بعد ذلك يف كثري من آيات كتابه املبني، واملتأمل فيها يدرك أنه سبحانه جعل 
 يف اآلخرة، وأن منه احلسي املادي تشهده احلواس وتتنعم ا وثواباً يف الدنيللتقوى ثواباً

  .)٢( )به، واملعنوي الروحي تشهده الروح وتسعد به النفس، ويغنم به الفكر

  . أنواعا من ذلك الثواب فأجاد وأفاد ـرمحه اهللا تعاىلـ مث فصل 

,"�א�����"Fא���W"2���3وא��Vع�א��	א�W�� �

تتبع، ويرجع هلا عند االختالف، وإن أهم أصلني  جيب أن إن لكل دين أصوالً
صلى اهللا عليه وآله ـ يرجع هلما يف الدين اإلسالمي مها كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه 

  . ـ وصحبه وسلم

عبادة اهللا سبحانه قائمة على : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / يقول الشيخ
  .)٣()عه جل شأنهأن يعبد اهللا وحده، وأن ال يعبد إال مبا شر: أصلني

وهلذا فإن أي تشريع من دون هذين األصلني هو خارج عن عبادة اهللا وحده، 
سواء تسمى باسم القانون الوضعي، أو باسم التصوف، أو اخترع امسا أقرب إىل 

اتباع األئمة والتمذهب الضحك على ذقون ضعاف املسلمني حتت شبهة ادعاء 
  .مبذاهبهم

                                 
 ) .١٧٩ آية :  آل عمرانسورة( )١(

 ) .١٤١ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(

 ) .١٤٥ص ( املرجع السابق) ٣(
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  ٤٠٦ 

: وهذا هو شأن املذهبيني اليوم: (..  ـاهللا تعاىلرمحه ـ  الوكيل / يقول الشيخ
يضربون آيات الكتاب وأحاديث السنة مبا سجلته هلم القرون الوسطى من ألغاز فقهية 

 أمحق اجلهالة، بون ملا يتلون من كتبهم تعصباًـورموز وحيل يصفوا بأا شرعية، ويتعص
طريق حكم فقهي سجل ف يف ال يرضى آلية قرآنية بينة، وال حلديث نبوي صادق أن يق

  .يف هذه الكتب

أليسوا ذا يزعمون أنه ال حيسن أن يعبد اهللا مبا شرع، ولكن حيسن مبا يفتري 
  .)١()اخليال من أساطري الكهان واألحبار

وال شك أن من يرد النصوص الصحيحة الصرحية رد كوا خالفت اجتهاد زيد 
 عمى وضاللة، ومن املعلوم أن أقوال أو عمرو، ال شك أنه على غري هدى، ويعيش يف

 ا، وأقوال الشارع حمتج ا، وشتان بني املعنينيالعلماء حيتج.  

,"�א��א'�"Fא���W"2���3وא��Vא��LMم��V3%AאW� �

 يف حد ذاا إذا كان إن سنة اخلالف بني البشر سنة كونية ماضية، وليست عيباً
  . فيه االختالفاالختالف فيها مما يسوغ

 إذا وقع االختالف بني الناس فما الواجب عليهم واحلالة هذه، أميضون ولكن
   يف ترسيخ، وتوطيد اخلالف بينهم، ومن مث التدابر والتناحر والتشرذم؟قدماً

كال إن امليزان العدل يقتضي أن يكون هناك قسطاس يتحاكم الناس إليه 
صلى ـ عاىل وسنة نبيه ويرضون حبكمه بينهم، ذلك احلاكم بني اجلميع هو كتاب اهللا ت

  . ـ اهللا عليه وآله وصحبه وسلم

أفيترك اإلله الواحد الرحيم . .: (. هذا املعىنيقول الوكيل رمحه اهللا تعاىل موضحاً
عباده يبدد مجاعتهم اخلالف، وتفصم عرى وحدم املنازعة؟ كال فإنه اهللا الرمحن 

.... عث، وجيمعون الشتات،احلكيم، ولذا بني هلم ما يرأبون به الصدع، ويلمون الش
ذلك هو االحتكام إىل كتاب اهللا وسنة رسوله، فلم يتركهم لسبحات اخليال وال لتهاويل 

                                 
 ) .١٤٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق )١(
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الشاعرية، وال ألساطري الفكر وخرافاته، وال للطواغيت واألصنام البشرية حيكمون فيهم 
 وإعالء من باهلوى والفتنة والشهوة، ويف إجياب اهللا سبحانه ذلك تسام بالكرامة اإلنسانية

  .)١() شأا

 يف تبيني هذه النقطة وجتليتها إىل أن قال يف  ـرمحه اهللا تعاىلـ مث استطرد 
وإليك من آي القرآن ما يوجب ذلك، ويهديك إىل اإلميان : (معرض استدالله عليها

�IIII�Õ�Ô�Ó�Ò :بوجوبه Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Õ�Ô�Ó�Ò� Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Õ�Ô�Ó�Ò� Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Õ�Ô�Ó�Ò� Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç

å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Öå�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Öå�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Öå�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�ÖHHHH)٢ ( ...
رد إىل اهللا يف اآلية االحتكام إىل كتابه، ومعىن الرد إىل الرسول االحتكام إليه يف ومعىن ال

  .)٣() بعد مماته����حياته، وإىل سنته 

وال يقف الشيخ عند هذا احلد يف توضيح ضرورة االحتكام إىل اهللا ورسوله بل 
بانتفائه ميان، ويذهب إىل بيان أن رد املتنازع فيه إىل الكتاب والسنة هو من أصول اإل

  .ينتفي اإلميان

وقد جعل اهللا سبحانه هذا من أصول اإلميان : (...  ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
  .)٤()وموجباته فإذا ما انتفى الرد إىل اهللا ورسوله انتفى اإلميان باهللا واليوم اآلخر

 توضيحه ملسألة احلكم، ووجوب التحاكم إىل  ـرمحه اهللا تعاىلـ مث تابع الشيخ 
 األدلة ، مبيناً ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ ه ـهللا تعاىل وسنة نبيكتاب ا

الكثرية اليت تدل داللة صرحية على وجوب التحاكم إىل الشارع، واليت توضح كفر من 
ة أو أي تسمية أخرى مهما حاول التلبيس باملسميات ـحيكم القوانني أو األنظم

I�I�I�I��Å�Ä�Ã�Â�Á�Å�Ä�Ã�Â�Á�Å�Ä�Ã�Â�Á�Å�Ä�Ã�Â�Á: مثل قوله تعاىلاملختلفة، فاستدل رمحه اهللا تعاىل بآيات

                                 
 .فبتصر) ١٦٤ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 ) .٥٩ آية :سورة النساء( )٢(

 . بتصرف)١٦٥ص ( مرجع سابق، دعوة احلق) ٣(
 .)١٦٥ص ( املرجع السابق) ٤(
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  ٤٠٨ 

Ñ�É�È�Ç�ÆÑ�É�È�Ç�ÆÑ�É�È�Ç�ÆÑ�É�È�Ç�ÆHHHH)وقوله تعاىل) ١: IIII�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð

Û�Ú�ÙÛ�Ú�ÙÛ�Ú�ÙÛ�Ú�ÙHHHH)٢(.  

حكم اهللا تعاىل، : وبني من خالل هذه اآلية الكرمية أنه ال يوجد إال حكمان
  .ة، وحيث انتفى أحدمها وجد اآلخروحكم اجلاهلي
امسه وال يوجد فإذا كان املتحاكم إليه حكم اهللا تعاىل فيجب أن يترك ب: قلت

، وحنو ذلك، وإذا كان املتحاكم  ، وال نظاماًأحسن منه؛ فال حيتاج إىل أن يسمى قانوناً
إليه حكم اجلاهلية؛ فال ينبغي التلبيس باملسميات املختلفة، وال شك أن تلك احليلة العفنة 

  .ةائق على طلبة العلم وحراس األمإن انطلت على كثري من العوام فإا لن متوه احلق
 على بدعتني كبريتني ـ كما هي عادته ـرمحه اهللا تعاىل ـ ومن هنا رد الشيخ 

الصوفية اليت حتكم املرائي واخلزعبالت، والزنادقة : مدعومتني من أعداء اإلسالم إحدامها
املقلدون للمذاهب : ، والثانية كبرياًاملدعني أم أولياء اهللا تعاىل اهللا عن ذلك علواً

  .تقليد إمام معني يف مذهبهبوجوب القائلون 
 بطرحه السلفي الواضح، ومبا حباه اهللا  ـرمحه اهللا تعاىلـ وال شك أن الشيخ 

تعاىل به من ذهن ثاقب، وفهم قرآين نبوي سليم، قد أفحمهم باحلجج الواضحة البينة، 
  .عوا اإلجابة عليها إال بالتناقضوطرح عليهم تساؤالت منهجية علمية لن يستطي

  : اظر يف أحوال هؤالء يتضح له أم على قسمنيوالن: قلت
املغرر م، وهم الذين انطلت عليهم شبه احلاقدين على اإلسالم، :  القسم األولـ أ 

  . أفكار الداعني إىل هذه الدعوات اهلدامةيرددونفصاروا 
 املخططون، وهم أعداء امللة الذين ما فتئوا حياولون هدم اإلسالم من:  القسم الثاينـب 

؛ بل حىت يف م أركانه، وقد بدأوا يف ذلك من زمن الصحابة رضوان اهللا عليه
  . ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلمـ زمن املعصوم 

  . وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين
                                 

 ) .١٠ آية: الشورىسورة( )١(

 ) .٥٠ آية:سورة املائدة( )٢(
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"���Xא�",Fא���W�"2���3وא��V��'�GV?אW� �

وآله وصحبه صلى اهللا عليه ـ ه ـإن التحاكم إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة نبي
ووجوب الرضى مبا سيصدر عن ذلك احلاكم فرض على  ، فرض كما تقدمـ وسلم 

كل مسلم ومن هنا فإن سنة تنصيب حاكم حيكم بني اجلماعة يف احلدود ويف الرتاعات 
  املختلفة أمر طبيعي معروف، ولكن ما حق هذا احلاكم؟

حق احلاكم أن : ( عن ذلك فيقول ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / جييب الشيخ

IIII�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Çيطاع، وأن ال ينازع أمره 

�Ô�Ó�Ô�Ó�Ô�Ó�Ô�Ó�ã�â�á� à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ã�â�á� à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ã�â�á� à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�ã�â�á� à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ

ääääååååHHHH)ويقول  ..)١���� : " ����*� ���د ����	מ 
��� �و�ن �و�ط��وא א"��وא


"ول�א����" : وعن عبادة بن الصامت ... البخاري)٢(  "	5ن�
�"��ز���!�������

��������ط�����!���،�����7א�"�#�وא�ط�����M
�،�و�=�
��و�"�
�،�و�"�<
�و�	

�ل��،��<��
�زع�א'���
وא�	?
א�:�و�ن���
א���وא*������ن���د	מ������ن�א������/ ��،

�ن<
ه، ـفإن وجد احملكوم علي... هذا حق احلاكم اإلسالمي على املسلمني ...، )٣( " �
مية راجعه فيما حكم به،  ألحكام الشريعة اإلسالأو له يف حكم احلاكم ما حيسبه خمالفاً

IIII�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ واحكتم وإياه إىل الكتاب والسنة

å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ýå�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ýå�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ýå�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�ÝHHHH)٥()٤(.   

                                 
 ) .٥٩ آية :  النساءسورة( )١(

 باب إمامة العبد واملوىل وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من ،ة واإلمامة كتاب اجلماع،صحيح البخاري) ٢(
 حديث رقم ، يؤمهم أقرؤهم لكتاب اهللا���� وولد البغي واألعرايب والغالم الذي مل حيتلم لقول النيب ،املصحف

  .)٥٢، ص١٨ج(  )٧١٤٢(


ون���د����و
א� ( ���� باب قول النيب ، كتاب الفنت،صحيح البخاري) ٣("��� �  مـث رقـ حدي، )	
و
صحيح مسلم كتاب اإلمارة باب وجوب طاعة األمراء ىف غري معصية ) ٢٥٨٨ ، ص٦ج ()٧٠٥٦(

  .)١٦ ، ص٦ج() ٤٨٧٧  (حديث رقم. وحترميها ىف املعصية

  ) .٥٩ آية :  النساءسورة( )٤(
 . بتصرف) ١٧٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٥(
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ال شك أن طاعة أمري املؤمنني واجبة على كل مسلم، يف كل األحوال : قلت
والظروف، حفظا لوحدة األمة، وصيانة لألمن اإلسالمي الذي يعترب أهم أساس يف البناء، 

ارة األرض، ولكن هنا نقاط ينبغي توضيحها، وهي تفهم من سياق كالم الشيخ وعم
  : رمحه اهللا تعاىل وغريه من أهل العلم، وهي

ال جيوز تعدد خلفاء املسلمني؛ يل جيب أن يكون للمسلمني خليفة واحد جتب له  ) ١
� : " ����الطاعة، ولذا قال � ���
,Oوא�א���  .)١( " �ذא��و�#��,��?�ن��

 جيوز إذن تعدد اخللفاء؛ وال ميكن وجود خليفتني جتب هلما الطاعة يف نفس فال
الوقت؛ وقد استثىن بعض أهل العلم حالة واحدة وهي أن يتباعد اخلليفتان جدا ومثل 

  .لذلك باألندلس وخراسان؛ فأجاز الطاعة هلما معا كل يف حمله

  : قلت ويرد عليه من وجهني

  .يح املتقدم، وال اجتهاد مع النص الصح أنه خمالف لظاهر احلديث ـ  أ 

  . أنه شاذ فلم يقل به من أهل العلم إال أقل القليلـب 

جيب أن تكون يف اخلليفة الذي جتب له الطاعة صفات أمري املؤمنني من  ) ١
حيث العلم الشرعي، والسمع والبصر والكالم، واحلنكة يف احلرب، وحنو 

  .ذلك

 : إال يف حالتنيب الطاعة ألمري املؤمنني جت ) ٢

 يف الكفر، غري حمتمل للتأويل؛ ، صرحياًأن يقول أو يفعل مكفراًـ  أ 
صلى اهللا عليه وآله ـ فيجب عزله، وتولية غريه،كما تقدم يف قوله 


وא�	?
א� " : ـ وصحبه وسلم  ". ��وא*������ن�

 أن يأمر مبعصية، فتحرم طاعته؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية ـب 
  . ودليل ذلك يف حديث سرية عمرو بن العاص، وهو مشهوراخلالق،

                                 
  .)٢٣، ص٦ج ()٤٩٠٥  ( حديث رقم، باب إذا بويع خلليفتني، كتاب اإلمارة،صحيح مسلم) ١(



��د�א������������������א������Wא�	���א������W� �

 

 

  ٤١١ 

وكما أن حق احلاكم أن يطاع فال يعصى، وتنفذ أوامره، فال مل؛ وتراعى 
  .. جتب على احلاكم حقوقاًحقوقه فال تنسى؛ فإن للمحكوم أيضاً

وكما وصى اهللا املسلمني بطاعة . .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل /يقول الشيخ
فإنه وصى احلكام بالعدل والرب والرعاية الرحيمة لكل فرد من أفراد اجلماعة احلكام 

 ر من أمو شيئاً����من واله اهللا : " ���� عن رعيته يقول املؤمنة، وجعل كل حاكم مسؤوالً
املسلمني فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب اهللا عنه دون حاجته وخلته 

 أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم، من ترك ماالً  ": أبو داود والترمذي، ويقول)١("وفقره
من ترك : " أبو داود والترمذي، ويقول)٢( " فإيل وعلي  وضياعاًفألهله، ومن ترك ديناً

 الصحيحان، يوجب اهللا على احلاكم أن يكفل من )٣("ماال فلورثته، ومن ترك كال فإلينا 
  . يف األرض ال يستطيعون ضرباًمات من املسلمني يف دينه وذريته الضعاف، وأهله الذين

هذا هو الضمان االجتماعي يف مسوه ورمحته، إنه ليس منحة تتفضل ا الدولة؛ 
  .)٤() عليها للمحتاجني مقدساًبل فرضاً

  

                                 
 )٢٩٥٠( حديث رقم ، باب فيما يلزم اإلمام من أمر الرعية واحلجبة عنه، كتاب اخلراج،سنن أىب داود) ١(

 . صحيح:  وقال األلباين  .)٩٦، ص٣ج(
 .ن أيب داود وصححه األلباين يف صحيح سن. ) ٩٧، ص٣ج() ٢٩٥٦( حديث رقم املرجع السابق،) ٢(
  ، باب الصالة على من ترك ديناً، كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس،صحيح البخاري) ٣(

 فلورثته حديث  باب من ترك ماالً، كتاب الفرائض، صحيح مسلم.)١٥٢، ص٦ج () ٢٣٩٨(حديث رقم 
  .)٦٢، ص٥ج () ٤٢٤٢(رقم 

 ،الدين اخلالص أو إرشاد اخللق إىل دين احلق : وراجع ) ١٨١ـ١٨٠ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٤(
عىن بنتقيحه . هـ١٣٥٢ سنة ،املتوىف ىف الرابع عشر من ربيع االول ،حممود حممد خطاب السبكى

وبيان حاهلا وغريبها ومراجعها خليفة  وتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه وضبط اآليات واألحاديث وترقيمها
الطبعة   ـ رمحه اهللا ـهـ١٣٨٧املتوىف ىف السابع والعشرين من ذى القعدة  ،ابأمني حممود خط: الشيخ

: املؤلف ، حممد بن إبراهيم آل الشيخ:فتاوى ورسائلو. ) ٢٦٦، ص١ج( م١٩٨٠/هـ١٤٠١الثالثة سنة 
  ،حممد بن عبد الرمحن بن قاسم:  ت )هـ١٣٨٩: املتوىف(حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 

  .)١١٢ / ٤(ـ ه١٣٩٩،   األوىلبعةالط  ،حلكومة مبكة املكرمةمطبعة ا
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"Fא���د�",Fא��W"2���3وא��Vא��GVY�JZא��W� �

إنه ال يكفي كدليل على اإلميان أن حنكم الكتاب والسنة عند التنازع؛ بل ال بد 
 ذلك من الرضى باحلكم الصادر عنهما، واإلذعان له بالقلب واجلوارح والتسليم بأن مع

  . الشارع أصلح للعبد من حكم غريهحكم

إذا احتكم املتنازعان إىل الكتاب : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل  /يقول الشيخ
تكام والسنة وجب عليهما الرضى مبا حيكمان به واالستسالم التام له، فكما أن االح

ات اإلميان اليت ـك الرضى باحلكم من موجبـإليهما واجب ال يتم اإلميان إال به؛ فكذل

�����IIII�¹:منها ال بد �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬

Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÁ�À�¿�¾�½�¼�»�ºÁ�À�¿�¾�½�¼�»�ºÁ�À�¿�¾�½�¼�»�ºHHHH)٢( ))١(.  

 بأن اهللا وحده هو الذي يعلم عواقب األمور على  جازماًواملسلم يعتقد اعتقاداً
يف اإلدراك، هر األشياء، معرفة على قدره من الضعف احلقيقة، أما اإلنسان فإمنا يعلم ظوا

  .والقصور يف اإلحاطة

واهللا وحده هو اخلالق لكل . .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / يقول الشيخ
شيء وهو الذي يعلم وحده حقيقة اخلري، وحقيقة الشر، وهو اخلبري بظواهر األشياء 

نه لعباده إال ما هو احلق واخلري وبواطنها، ال ختفى عليه خافية، وما شرع سبحا
والصالح، وما حيفظ على اإلنسان دينه ونفسه وعقله وماله ونسله، فإذا ما قضى اهللا 

فما هو باملختار حينئذ يف ... بأمر ال يرضاه هوى النفس، فواجب املؤمن أن يلتزم بطاعته

����IIII�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A..تنفيذ ما حكم به اهللا، أو عدم تنفيذه

�M�L�K�J�M�L�K�J�M�L�K�J�M�L�K�JZ�Y�X�W�V�U�T�S�R� Q�P�O�NZ�Y�X�W�V�U�T�S�R� Q�P�O�NZ�Y�X�W�V�U�T�S�R� Q�P�O�NZ�Y�X�W�V�U�T�S�R� Q�P�O�NHHHH)٣( 

                                 
 ) .٦٥ آية :  النساءسورة) (١(

 ) .١٩٧ـ١٩٦ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(

 ) .٣٦ آية : سورة األحزاب( )٣(
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  ٤١٣ 

IIII�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶
Ê�É�ÈÊ�É�ÈÊ�É�ÈÊ�É�ÈHHHH)٢())١(.  

وإذا كان ذلك هو حال املؤمن، وهو اإلذعان حلكم اهللا تعاىل، فإن حال املنافق 
صلى اهللا ـ ، إذ أنه ال يتحاكم إىل كتاب اهللا تعاىل، وال إىل سنة رسوله عكس ذلك متاماً

، وبدهي أنه لن يرضى حبكمهما، إال حني يكون ذلك  ـ عليه وآله وصحبه وسلم
 له، وإمنا رغبة وحينئذ فليس رضى حبكمهما، وال انصياعاًألجل مصلحة دنيوية ظاهرة، 

  .نية ومجعهاذاتية حمضة يف حتصيل املصاحل اآل

ويكشف املنافق عن نفسه حني يكون احلق عليه ال له، فعند ذلك تثور ثائرته 
  ..ض احلكم، وال ميتثل لهوتنكشف حيله، ويرف

أما غري املؤمن فهو من يقص : (.. ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل  /يقول الشيخ

�IIII�f�e�d�c�b�a :علينا اهللا نفاقهم وكفرهم �̀_�~�}�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}
m�l�k�j� i�h�gm�l�k�j� i�h�gm�l�k�j� i�h�gm�l�k�j� i�h�gHHHH)تكاد هذه اآليات تشري إليك إشارة حسية  )٣

بألسنتهم ما ليس يف تدلك ا على مكان هذا الفريق اليوم، إم أولئك الذين يقولون 
ون، قلوم، يزعمون أم باهللا مؤمنون، وللسنة متبعون، وهم مبا شرع هلم البشر يدين

، هم أولئك الذين ال يلجؤون إىل الدين إال حني  وبقانون الغرب امللحد يفتنون
 ، أو ثورة جمنونة الباطل خيشون أوارها، فيستصرخون به، ال إمياناً دامهاًيستشعرون خطراً

  .)٤(!!)أنه احلق واهلدى، بل ألنه يقيهم شر ما يرهبونب

تلك هي حقيقة املنافقني، فهم من جهة ال يستطيعون التصريح بكفرهم حني 
يتحاكمون إىل القوانني الكفرية، خوفا من حنق اتمع اإلسالمي عليهم، وضياع كثري 

                                 
 ) .٥١ آية :  النورسورة( )١(

 ) .١٩٧ص( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(

 ) .٤٧ آية :  النورسورة) (٣(

 ) .١٩٨ـ١٩٧ص ( عبد الرمحن الوكيل، دعوة احلق) ٤(
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  ٤١٤ 

أخرى ال تطمئن من مصاحلهم الدنيوية اليت هي حمل تفكريهم واهتمامهم، ومن ناحية 
قلوم حلكم اهللا تعاىل، فيلجؤون إىل وضع الشبه والعراقيل أمام تطبيق أحكام اهللا تعاىل، 

 ليست ـ مسها ما شئت ـفمرة يقولون هذه القوانني اليت تصدرها الربملانات أو االس 
 اداً عن الشريعة، وليست معارضة هلا، وإمنا هي أنظمة تنظم احلياة بني الناس أفربديالً

  .ومجاعات

وهيهات أن تنطلي هذه على من تنور بنور الوحي، وأشرب عقله وفكره من 
  .. ����كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه 

أليس الواقع سيأتينا مبا يصدمنا، ويقضي ، ولكن هبنا قبلناها، وأغمضنا أعيننا 
عة، على نعومة ملمسنا، وسذاجة أفكارنا، فهاهم يصدرون أنظمة وقوانني تصادم الشري

 وليست فقط يف األحكام ـ رغما عن أنوفهم ـويلزمون الناس بالتحاكم إليها 
املختلف عليها حىت يتعلقوا بقول ضعيف أو شاذ؛ بل إا يف املسائل املتفق عليها بني 

 .املسلمني
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  ٤١٦ 

�2��W  

 منه تعاىل عل يف األرض خليفة، وأمر مالئكته بالسجود له تكرماً ملا ج����إن اهللا 
 عن الشرك  ملرتلة هذا املخلوق العجيب، فطره على التوحيد اخلالص؛ فكان نائياًوبياناً
  . بالتوحيد هللا تعاىل يف عبادتهملتزماً

ما فتئ يوسوس وخينس حىت استطاع أن ـ عليه لعنة اهللا تعاىل ـ لكن إبليس 
دم عن الصراط السوي؛ فبدأت املعاصي من عدم االلتزام بأوامر اهللا تعاىل، يزل ابن آ
اهللا تعاىل يف ربوبيته  بارتكاب ما ى عنه من القتل وحنوه، حىت وصلت إىل الشرك بمروراً
  .وألوهيته

  .) ١(��������I�I�I�I�e�d�c�b�a�̀e�d�c�b�a�̀e�d�c�b�a�̀e�d�c�b�a�̀HHHH:وأي ذنب وظلم أعظم من ذلك

����ن�"  التارخيية لإلنسان،  عرب احلقبولقد كان هذا التاريخ املعوج متسلسالً

����������	��
��א��ط������وא����ودא�	��و�����א�	��و�������و�ود�����و�د�

 ��وهي التوحيد اخلالص، مث )٢(  "א�����%�����%���$� �#ل��!
ون�������ن��د
يطرأ عليه الشرك واملعاصي بعد ذلك بسبب العوامل اليت تدخل وتطغى على تلك 

إال من رحم اهللا تعاىل، وقليل ما هم فإن املوحدين هم أهل اجلنة الفطرة السليمة 
����'� " : يقول اهللا تعاىل: واملشركون هم بعث النار ويف احلديث ���)ول �*دמ ��

و
$د�'�وא�.����/��د�'���)ول��.�ج��$,�א�����+�ل�و����$,�א�����+�ل��ن�

  .)٣(�"��ل�����1
$��0%�و�
$%�و�
$�ن

                                 
 ) .١٣ آية : لقمانسورة( )١(

ى الصيب  فمات هل يصلى عليه وهل يعرض عل، باب إذا أسلم الصيب، كتاب اجلنائز،صحيح البخاري) ٢(
ب معىن كل مولود يولد  با، كتاب القدر،صحيح مسلم. ) ٣٤٠، ص٣ج (١٣٥٨ حديث رقم ؟اإلسالم

  .)٥٢، ص٨ج( ٦٩٢٦حديث رقم . وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني، على الفطرة
. ) ٤١٤، ص٨ج (٣٣٤٨ حديث رقم ، باب قصة يأجوج ومأجوج، كتاب األنبياء،صحيح البخاري) ٣(

يقول اهللا آلدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة  « : باب قوله، كتاب اإلميان،لمصحيح مس
  .)١٣٩، ص١ج( ٥٥٤ حديث رقم ،»وتسعني 



���������א��������د�א�������Wא�	���א��������W� �

 

 

  ٤١٧ 

  .يف براثن الشرك، وأوحال املعاصيالء كثرة املنغمسني تلك احلقيقة تبني جب

وهذا بعينه من أهم األسباب اليت دعت اخلريين من أبناء هذا اإلنسان اخلليفة إىل 
ذيرهم من الشرك وعواقبه دعوة الناس إىل التوحيد وترغيبهم يف حماسنه الكثرية، وحت

  .الوخيمة

متيزت عن  دعاة إىل اخلري حىتولقد كانت هذه األمة احملمدية من أكثر األمم 

IIII�S�R�Q�P�O�N�S�R�Q�P�O�N�S�R�Q�P�O�N�S�R�Q�P�O�N :غريها، واكتسبت خرييتها بذلك العمل الرائع

g�Z�Y�X�W�V�U�Tg�Z�Y�X�W�V�U�Tg�Z�Y�X�W�V�U�Tg�Z�Y�X�W�V�U�THHHH)١(.  

  .وال شك أن الشرك هو أعظم املناكر، وأحملها، وأجدا داراً

وقد تواىل أهل العلم يف بيان الشرك، وأنواعه، وخطورته، وألفوا فيه الكتب، 
  .يف شأنهوا أهل البدع وألقوا فيه الدروس، وناظر

 عبد الرمحن الوكيل من أكثر العلماء اعتناء ذا اجلانب سواء / ولقد كان الشيخ
 أم من حيث ـ كما تقدم يف الفصل السابق ـمن حيث بيانه لضده الذي هو التوحيد 

  . ـإن شاء اهللا تعاىلـ سأعرض له هنا بيانه للشرك نفسه كما 

 املتعلقة بالشرك  ـرمحه اهللا تعاىلـ شيخ ومن خاليل استقرائي لكتابات ال
  :وجدت أا متيزت مبميزات مهمة حاولت إجيازها وتلخيصها يف النقاط التالية

  . ـرمحه اهللا تعاىل ـ رجوعه إىل الكتاب والسنة يف معرض االستدالل كعادته -

 .استدالله مبعاين اللغة، معضدا ا األدلة األخرى -

هتم بإرجاع األنواع إىل أصوهلا وربطها ا عند كالمه عن أنواع الشرك، كان ي -
 .كعلل ظهورها وعلل تسميتها والغاية منها

حتذيره من شبه الذين ميارون يف احلق، ويفرقون بني أنواع العبادة، فيجيزون صرف  -
أنواع لغري اهللا تعاىل، جمادلني بأا ليست من العبادة، وأن صرفها لغريه تعاىل ال يعترب 

 .شركاً
                                 

 .) ١١٠ آية :آل عمرانسورة ( ) ١(
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  ٤١٨ 

 بأدلة اخلصوم حىت يصل إىل إثبات ما هم عليه من باطل، ومن مث يقرر الًتسليمه جد -
 .احلق يف املسألة

تركيزه على أنواع الشرك املنتشرة يف زمانه، وذلك يوضح مدى اهتمامه بالواقع  -
 .الذي تعيشه األمة اإلسالمية

  . من خالل املباحث القادمة ـإن شاء اهللا تعاىلـ وستتضح تلك النقاط 
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  ٤١٩ 

�لא9	�38א7و �

�;�א���*�و,�ن�)��א"&���  

�א9=/>�א7ول �
�;�א���*��?ً+����ً4@=Aوא�� �

Rًو(���W+ً?��*א���W   

  . )١(مصدر شِركْت الرجل يف ماله أشركه ِشركاً: الشرك

  . )٣(وشاركْنا قُريشاً يف تقاها ويف أَحساا ِشرك الِعنان: )٢(قال اجلعدي

  .  )٤(  جعل له شريكاً يف ملكه تعاىل اهللا عن ذلك واالسم الشركوأَشرك باهللا

�ً��S�WT@=ARא��א���*�W  

لقد عرف الشرك يف االصطالح بتعريفات كثرية ولعل أمجعها وأدقها هو أن 
د يف الربوبية أم يف اإلهلية ـالشرك عبارة عن اختاذ الند مع اهللا تعاىل؛ سواء أكان هذا الن

  .ألمساء والصفاتأو كان يف ا

التشبه باخلالق : حقيقة الشرك:  ـرمحه اهللا تعاىلـ وقال العالمة ابن القيم 
  .)٥( والتشبيه للمخلوق به

                                 
  .)٤٠٠، ص١ج (م١٩٦٩رمزي بعلبكي ، دار املاليني ، الطبعة األوىل، : البن دريد ، تمجهرة اللغة ) ١(
 قبل اهلجرة، ٥٤ ولد سنة .قيس بن عبد اهللا، بن عدس بن ربيعة، اجلعدي العامري، أبو ليلى: غِة اجلَعِديالناِب )٢(

وفد على  .هجر األوثان، وى عن اخلمر قبل اإلسالم، شاعر مفلق، صحايب من املعمرين، اشتهر يف اجلاهلية
سنة وية إىل أصبهان مع أحد والا فمات فيها ، وأدرك صفّني، مث سكن الكوفة فَسيره معا ، فأسلم ����النيب 
لإلمام أيب عبيد اهللا حممد بن عمران املرزباين معجم الشعراء : انظر .وقد كُف بصره وجاوز املائةهـ ٥٠
 مكتبة القدسي، دار الكتب  ،كرنكو.  ف  /األستاذ الدكتور: بتصحيح وتعليق )  هـ٣٨٤: املتوىف (

 ).٦١، ص١ج( م١٩٨٢ /هـ١٤٠٢،  الثانية: لطبعة ا ،  لبنانـالعلمية، بريوت 
 .)٤٤٨، ص١٠ج(، البن منظور لسان العرب) ٣(
 .)٤٤٨ ، ص١٠ج(، البن منظور  لسان العرب.)٤٠٠ ، ص ١ج(، البن دريد مجهرة اللغة) ٤(
 ،١ج (ملن سأل عن الدواء الشايف ، البن قيم اجلوزي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،اجلواب الكايف ) ٥(

  .)٩٤ص
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  ٤٢٠ 

هو جعل شريك مع اهللا تعاىل يف التوحيد، ولذلك يكون الشرك ضد : وبعبارة أدق
  .)١( التوحيد، كما أن الكفر ضد اإلميان

وهية؛ كالشرك يف الدعاء والذبح والنذر،  وغالب الشرك عند الناس يقع يف األل
، والتعظيم واإلجالل، واالستعانة، والطاعة، رجاء واحملبة، واخلشية، واإلنابةواخلوف وال

  .والتوكل، واحلكم، وغريها

�2�W=�'��א���* �

وال شك أن الشرك باهللا تعاىل هو أعظم ذنب عصي اهللا به،وما متايز الناس يف 
 لقبحه  منه وبياناً وما أرسل اهللا الرسل وأنزل الكتب إال حتذيراًالدنيا واآلخرة إال بسببه،
  .وخطورته على الدين

ولذلك كان يقع التنفري من الشرك موقع األولوية عند األنبياء واملصلحني، 
فكانوا يبدؤون ببيانه وترسيخ خطورته يف عقول الناس، ودعوم إىل ضده الذي هو 

  .التوحيد

  :يت جعلت الشرك ذه اخلطورة ما يليولعل من أهم األسباب ال

 فقد شبهه به، وذلك هو  أنه تشبيه للمخلوق باخلالق، فمن أشرك مع اهللا أحداًـ أ 
رضي اهللا تعاىل ـ أعظم الظلم والتعدي كما جاء من حديث عبد اهللا بن مسعود 

�ن���$ل���	��دא�:" أي الذنب أعظم؟ قال:  ����ت رسول اهللا ـسأل: قالـ عنه 

  )٢(". 'و#و�.�)

                                 
 عبد اهللا بن صاحل الفوزان األستاذ يف جامعة اإلمام حممد بن سعود ، حصول املأمول بشرح ثالثة األصول)١(

  .)٣٤ ، ص١ج( .مكتبة الرشد: الناشر .اإلسالمية فرع القصيم
�®��¯��IIII... ²��±���° : باب قوله تعاىل، كتاب التفسري،صحيح البخاري) ٢( �¬��«�� HHHH 

 باب كون الشرك أقبح الذنوب ، كتاب اإلميان، صحيح مسلم.)٥٨١ ، ص ١٠ج (٤٤٧٧حديث رقم 
  .)٦٣ ، ص١ج( ٢٦٧ حديث رقم ،وبيان أعظمها بعده
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  ٤٢١ 

ند فالن الضد والشبه، وفالن : روى مشر عن االخفش قال الند: " قال النووى
  .)١( ".مثله:ونديده ونديدته أي

وهذا خبالف بقية :  أن اهللا تعاىل ال يغفر ملشرك مات على الشرك دون توبةـب 

IIII�v�u�t�s�r�v�u�t�s�r�v�u�t�s�r�v�u�t�s�r: الذنوب وإن كانت كبائر فإا حتت املشيئة، قال اهللا تعاىل

{�z�y�x�w{�z�y�x�w{�z�y�x�w{�z�y�x�w�̈��~�}�|��̈��~�}�|��̈��~�}�|��̈��~�}�|�HHHH)٢( .   

IIII�o�n�m�l�k�j�i�o�n�m�l�k�j�i�o�n�m�l�k�j�i�o�n�m�l�k�j�i : حرم اجلنة على املشرك كما قال تعاىل���� أن اهللا ـج 

z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pHHHH)٣ (.  

 من  أن الشرك حمبط جلميع األعمال اليت عملها العبد حىت ولو كانت جباالًـد 

�©�IIII :احلسنات، قال تعاىل �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��

�̄®�¬�«�ª�̄®�¬�«�ª�̄®�¬�«�ª�̄®�¬�«�ªHHHH)٤(.   

�ن�)��אع�א���*,�Wא9=/>�א�����W� �

لقد اهتم علماء السلف رمحهم اهللا تعاىل ببيان أقسام الشرك وتوضيحها حىت 
الوقوع يف الشرك، حيذر منها املسلم، وجيعل بينه وبينها حاجزا منيعا، يعصمه اهللا به من 

  .وفساد األعمال

وقد قسموا الشرك إىل قسمني كبريين مها الشرك األكرب والشرك األصغر وكل 
  .)٥( ا حتته أنواعمنهم

                                 
أليب زكرياء حيىي بن شرف النووي ، دار إحياء التراث ، بريوت ، الطبعة الثانية ، شرح النووي على مسلم ) ١(

  .)٨٠، ص٢ج (هـ١٣٩٢
 ) .٤٨ آية :  النساءسورة( )٢(

 ) .٧٢ آية :  املائدةسورة( )٣(

 ) .٦٥ آية : سورة الزمر( )٤(

، الطبعة األوىل،  الدمام ،دار ابن القيم، عمر بن حممود أبو عمر :  ت ،حافظ بن أمحد حكمي، معارج القبول) ٥(
 .)٤٧٥، ص٢ج(م ١٩٩٠/هـ١٤١٠
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  ٤٢٢ 

Rًو(�WU�7א���*�אW   

&V����أنه اختاذ ند مع اهللا، ومن فعله فقد خرج بالكلية عن ملة اإلسالم وأحبط : و
  .)١(  باهللا تعاىلأعماله السابقة عليه كلها وإن مات عليه فإنه يكون خملدا يف النار عياذاً

+�,'(�&���L(و����)٢(:  

صلى اهللا عليه وآله ـ  العبادة، قال رسول اهللا وذلك أن الدعاء هو:  شرك الدعوة) ١
وقد بينت األدلة على ذلك يف الفصل اخلاص ) الدعاء هو العبادة: ( ـوصحبه وسلم

  .بالتوحيد مبا أغىن عن إعادته هنا

وإذا ثبت أن الدعاء عبادة؛ بل هو العبادة؛ فصرفه لغري اهللا تعاىل شرك أكرب خمرج 
 أو غري ذلك من املخلوقني فهو مشرك خارج  أو ولياًلكاً أو ممن امللة، فمن دعا نبياً
  . باهللا تعاىلعن ملة اإلسالم عياذاً

فإن من ينوي ويريد بأعماله الرياء أو السمعة، إرادة :  شرك النية واإلرادة والقصد) ٢

IIII�g�g�g�g :كلية، ومل يقصد ا وجه اهللا تعاىل، فهو مشرك الشرك األكرب، قال اهللا تعاىل
m�l�k�j�i�hm�l�k�j�i�hm�l�k�j�i�hm�l�k�j�i�h�w�vu�t�s�r�q�p�o�n��w�vu�t�s�r�q�p�o�n��w�vu�t�s�r�q�p�o�n��w�vu�t�s�r�q�p�o�n�

g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xg�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xg�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xg�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xHHHH)٣(.   

وال شك يف خطورة هذا النوع من الشرك، لصعوبة التحرز منه، ولدقة مسلكه، 
  .ب الثناء ومراقبة مدح الناس هلاواجنذاب النفس البشرية بطبيعتها إىل ح

                                 
بن عبد الوهاب بن سليمان ن حممد عبد الرمحن بن حسن ب، املطلب احلميد يف بيان مقاصد التوحيد : راجع ) ١(

 )٣١٩، ص١ج(م ١٩٩١/هـ١٤١١األوىل   الطبعه،والترمجةدار اهلداية للطباعة والنشر ، التميمي
) ٦٣، ص١ج( م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،انية الطبعة الث، علوي بن عبد القادر السقَّاف،"التوحيدصفات "و
 .)٤٨٣، ص٢ج(، حافظ احلكمي معارج القبولو
أصول "و .سعيد بن علي بن وهف القحطاين. وما بعدها د) ٣٧ ، ص١ج( وظلمات الشرك نور التوحيد) ٢(

 .)٧٧، ص١ج" (اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة
 ).١٦ـ١٥ اآليات : هودسورة( )٣(
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  ٤٢٣ 

ة الرسول ـت طاعا وجبـة ال تكون إال هللا وإمنـفإن الطاعة املطلق:  شرك الطاعة) ٣
 اهللا ومعصوم من الكذب ألنه مبلغ عنـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ 

  .على اهللا

ومن هنا فإن من أطاع غري اهللا تعاىل الطاعة املطلقة يف حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما 
 أكرب، إذا حتققت أحل اهللا، أو تغيري شيء من شرائع اهللا تعاىل، فهو مشرك شركاً

لشروط كالتكليف والعلم بأن ذلك مكفر، وانتفت عنه املوانع، كاجلهل، فيه ا
  .والغلط والغفلة وحنوها

�IIII :قال اهللا تعاىل �̄ ®� ¬�«�ª�©�¨� �̄®� ¬�«�ª�©�¨� �̄®� ¬�«�ª�©�¨� �̄®� ¬�«�ª�©�¨
�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°

Ã�Â�Á�ÀÃ�Â�Á�ÀÃ�Â�Á�ÀÃ�Â�Á�ÀHHHH)١(.  

ال ـي صليب من ذهب فقـ ويف عنق����ت النيب ـأتي: وعن عدي بن حامت قال

¨�©�¨�©�¨�©�¨�©�IIII يقرأ يف سورة براءة يا عدي اطرح عنك هذا الوثن ومسعته
�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª

Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶HHHH)٢( 

 استحلوه وإذا قال أما إم مل يكونوا يعبدوم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئاً
  .)٣(  حرموهحرموا عليهم شيئاً

ع فهي وـذل واخلضـة املستلزمة للتعظيم والـواملقصود حمبة العبودي:  شرك احملبة) ٤
ن صرف هذه احملبة لغري اهللا فقد أشرك به الشرك ـال تنبغي إال هللا وحده، فم

  .األكرب

                                 
 ) .٣١ آية:  التوبةسورة( )١(

 ) .٣١ آية: سورة التوبة( )٢(

، ٥ج( ٣٠٩٥ومن سورة التوبة حديث رقم  باب ،���� كتاب تفسري القرآن عن رسول اهللا ،سنن الترمذي) ٣(
 .وحسنه األلباين يف صحيح سنن الترمذي) ٢٧٨ص
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  ٤٢٤ 

I�I�I�I��y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m:قال تعاىل

n�}�|�{�zn�}�|�{�zn�}�|�{�zn�}�|�{�zHHHH)١(.  

�Wא���*�א�W�?A7א��Wع�א����� �

كل ما كان ذريعة إىل الشرك األكرب ورمبا يعرفونه بأنه : ويعرفه أهل العلم بأنه
  .)٢( نصوص تسميته شركا ومل يصل إىل حد األكربكل ما جاء يف ال

�Wو� �)��/1& �

وهو شرك لكنه ال يصل إىل الشرك األكرب مبعىن أن فاعله حتت املشيئة :  يسري الرياءـ  أ
�ن��.و��1(:  أنه قال����كبقية الكبائر، والدليل ما رواه اإلمام أمحد وغريه عن النيب 

�א��4'�א�2�3 �1����מ�.�� �+��وא��� ،� �א��	�و��: 
ول�� ��� �א��4'�א�2�3

�+�ل �����מ:��� �א���س ���ز8 ��ذא �א�)���% ��وמ ���$�� �א��	 ��)ول :�א���� ،

�#ل���دون���د#מ� ����;�وא �א�ذ�ن����מ���א>ون��/�א�د���، ���� אذ#�وא

  .)٣()�زא 
رضي اهللا ـ وحنو ذلك، والدليل حديث ابن عباس " لوال اهللا وفالن : "  قولـب 

�IIII²�±�° :له تعاىليف معىن قوـ عنهما  �̄®�¬�«�ª²�±�°� �̄®�¬�«�ª²�±�°� �̄®�¬�«�ª²�±�°� �̄®�¬�«�ªHHHH)٤( 

األنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف ظلمة الليل، : " قال
لوال كليبة هذا ألتانا : ة وحيايت، وتقولـواهللا وحياتك يا فالن: وهو أن تقول

ما شاء اهللا : اللصوص، ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص، وقول الرجل ألصحابه
  .)٥("، هذا كله به شرك لوال اهللا وفالن، ال جتعل فيها فالناً: وقول الرجلوشئت، 

                                 
 ) .١٦٥ آية: سورة البقرة() ١(

 ).٣٠٩ص (، صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ السائل مبا يف الطحاوية من مسائلإحتاف ) ٢(
 .)٣٩، ص٣٩ج( ٢٣٦٣٠مسند أمحد حديث ر قم ) ٣(
 ).٢٢ آية: سورة البقرة() ٤(
 .)٥٨ ، ص١ج( رواه ابن أيب حامت يف تفسريه) ٥(
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  ٤٢٥ 

�א9	�38א����� �

���ن��4�+�א���*�و)��א"&�##'!&�א%����$##����د�א��,���� �
 ببيان الشرك، وحتديد  ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل / لقد اهتم الشيخ

  ..ير املسلمني من الوقوع فيهحقيقته وماهيته، وبيان أنواعه، وحتذ

،  ـرمحه اهللا تعاىلـ  ال يستهان به من كتابات الشيخ وقد احتل الشرك حيزاً
وإن كان ركز على جوانب من الشرك أكثر من غريها، فذلك عائد إىل اعتنائه بالواقع 

ولويات، وتقدمي املعيشي كما قدمت، وسريا منه على ج السلف الصاحل يف ترتيب األ
  . على املهماألهم

كل من توجه إىل : ( أهم خصائصه املشرك ومبيناً معرفاً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
شيء مبا جيب أن يكون هللا وحده، أو طلب منه ما ال يطلب إال من اهللا وحده، فهو 

   .)١()، وإن مساه شيطاناًمشرك، متخذ هذا الشيء إهلا وربا وإن مساه ولياً

 القرآن الكرمي، من حيث اإلطالق والتقييد فيقول ويبني حقيقة ورود الشرك يف
، وقد جاء ذكر  كثرياًورد النهي عن الشرك يف القرآن وروداً: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ 

  . ومقيداًالشرك مطلقاً

  .ومما قيد به حتدد معىن الشرك وحقيقته

X/=9א� {�~���¡�¢�£�¤�{�~���¡�¢�£�¤�{�~���¡�¢�£�¤�{�~���¡�¢�£�¤�IIII :يقول سبحانه Wא���*
½�̈�§�¦�¥½�̈�§�¦�¥½�̈�§�¦�¥½�̈�§�¦�¥HHHH)٢ (.  

  .ما يقيده أو ما ورد بعده متعلقه" أشركوا"عل فما ورد بعد الف

IIII�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�S�R�Q�P�O�N�M�L�K :ويقول سبحانه
b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tb�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tb�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tb�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�THHHH)٣(.  

                                 
 ).١٠ص (هـ ١٣٧٩ تاريخ ،٢ اهلدي النبوي ، مقالة نور من القرآن ، عدد  جملة)١(
 ) .٨٢ آية :  املائدةسورة( )٢(

 ).١٧ آية :  احلجسورة( )٣(
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  ٤٢٦ 

����*�YW ًأو مبا يقيده  مبتعلقه،كما ورد يف القرآن آيات حتذر من الشرك مقترنا.  

IIII�]�\�[�Z�Y�X�W�V�]�\�[�Z�Y�X�W�V�]�\�[�Z�Y�X�W�V�]�\�[�Z�Y�X�W�V :مثل قوله سبحانه

k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀ �_�^k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀ �_�^k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀ �_�^k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀ �_�^HHHH)١(   

أما اآليتان السابقتان؛ فلم يذكر بعدهاما يفيد أم أشركوا باهللا، " أشركوا باهللا"
  .وإمنا جاء ما يفيد أم أشركوا كأم صاروا مشركني يف كل شيء

  .)٢()أما أشركوا باهللا فقد نعتهم بالشرك يف األلوهية

ت  هلذه اآلية بأا وصف ـرمحه اهللا تعاىلـ ال يتضح تقييد الشيخ : قلت
املشركني بالشرك يف األلوهية؛ بل ظاهرها يقتضي اإلطالق والعموم، وأم أشركوا باهللا 

  .مجيع أنواع الشرك، واهللا تعاىل أعلم

م بدعائهم لألولياء ـا كثرية كقوهلم إـومبا أن أهل البدع يف زمنه يدعون شبه
 تعاىل قد أمر بابتغاء ال يعبدوم وإمنا يقصدون بذلك التوسل بأعماهلم الصاحلة، وأن اهللا

 يرد عليهم بأن اهللا  ـرمحه اهللا تعاىلـ الوسيلة إليه، ويفسروا على هواهم، فإن الشيخ 
  . باألدلة الصحيحة أن الدعاء هو العبادةتعاىل ال يأمر بالشرك به، وقد بني مراراً

ا إن أول حقيقة بدهية يؤمن ا املسلم ويغلب نوره: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
كل شيء، هي أن اهللا ال يأمر بالشرك وال الفحشاء، وال بعبادة غريه؛ بل يأمر بعبادته 

  .)٣()وحده ال شريك له

ا، ـط، وإمنا حىت يف الدنيـه ال حيصل يف اآلخرة فقـوإن خطر الشرك وشؤم
ت  فبعدم جواز معاملته املعامال، أما حياً وميتاًفإن املسلمني مأمورون مبقاطعة املشرك، حياً

الستغفار له، ولو كان أقرب ، فبعدم االيت ختتص باملسلمني، وأهل الكتاب، وأما ميتاً
  .قريب

                                 
 ) .١٥١ آية:  آل عمرانسورة( )١(

 ).١٣ص (هـ ١٣٨٥  تاريخ، ٦ عدد ،، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة ) ٢(
 ).٦ص (هـ ، ١٣٨٠ تاريخ ،١٢ عدد ،، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة  )٣(
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  ٤٢٧ 

ك؛ ألن اهللا ار ملشرـوقد حرم اهللا االستغف. .: (. ـرمحة اهللا تعاىلـ يقول عليه 
  .ال يغفر أن يشرك به

   .)١()وقد امتنع املسلمون عن االستغفار آلبائهم املشركني بعد هذا النهي

  أو معيناًناصراً اصل ذم الشرك واملشركني حىت يف اآلخرة، فإم لن جيدواويتو
  .لى رأسهم إبليس لعنه اهللا تعاىلحىت من الذين كانوا يشركون م، وع

مث يتوعد اهللا من يفعل هذا الذي ينهى . .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
؛ ألنه ضيع يف السفه عقله وقلبه موماًعنه باملصري الرهيب يف الدنيا واآلخرة بأن يقعد مذ

، وإن وجد من أولياء الشيطان وفكره وعمله ودينه، فال يلقى من اهللا سبحانه إال ذماً
  . يف الدنيا، فسيجد منهم ذما يف اآلخرةمدحاً

ر يربؤون منهم ـم، طواغيت الكفـم يوم القيامة، ويربأ منهـالشيطان يذمه
  .يوم القيامة

 ألم ال يستحقون، وال من ذالن، فال جيدون من اهللا نصراًاخل: والعقاب اآلخر
  . )٢() ألم ال ميلكونهأوليائهم نصراً

ولكن ما حاجة هؤالء إىل اختاذ أنداد من دون اهللا تعاىل، وهؤالء األنداد هم عبيد 
 عن بداية خلقهم، وإجيادهم، وال عن هللا تعاىل وحتت سلطانه وقهره، وال يعلمون شيئاً

  . الكون الفسيح الذي يعيشون فيهاخلق هذ

إن كل من عداه سبحانه وتعاىل هم من خلقه : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
  .وعبيده، ومنهم هؤالء الذين يتخذهم املشركون أولياء هلم من دون اهللا

واهللا تعاىل ليس له شريك يف ربوبيته القاهرة القادرة اليت يمن على مقاليد 
  .ضالسماوات واألر

  
                                 

 ).٧ص (هـ ١٣٨٦ تاريخ ،١٠، عدد اهلدي النبوي، مقالة نور من القرآنجملة ) ١(
 ).١٢ـ١١ص (هـ ١٣٧٩ تاريخ ،٢، عدد  ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة  )٢(
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  ٤٢٨ 

 عن أنفسهم وال عن خلق السماوات واألرض وهؤالء املشركون ال يعلمون شيئاً
 مثله إهلا له إذ ما شهدوا خلقها وال عاينوه ببصرية أو بصر؛ فكيف يتخذ املخلوق خملوقاً

  من دون اهللا؟

ال يقدر عليه سوى  إن الضالل من البشر يستعينون ؤالء الشركاء يف قضاء ما
  .لوهم ذا شركاء هللا يف قدرته وعلمه وملكهاهللا سبحانه، فجع

 يقرون هم أنه ما كان معه من أحد يعينه يوم خلق واهللا الذي يظنون أن له شريكاً
 اًـ من السماوات واألرض، شيئواه شيئاًـف يطلبون من سـالسماوات واألرض، فكي
  ال يقدر عليه سواه؟

 من يعينه، أو يضم قدرته إىل أليس هذا معناه أم يبهتون اهللا بأنه يف حاجة إىل
  قدرته، أو يرشده إىل حال ال يعلمها، أو إىل مكان شيء جيهله؟

لو أنه سبحانه كان يف حاجة إىل شيء من هذا لكانت حاجته أشد يوم خلق 
  .)١(...)السماوات واألرض، يوم خلق هذا الكون العظيم بسمائه وجنومه وكواكبه

وانفرد باخللق والتدبري وامللك، فكيف جيعل  عن املعني،  غنياً����وإذا كان اهللا 
  .اإلنسان له شركاء يف األلوهية، وهي من توابع اخلالقية اليت انفرد ا وحده

¤�¤�¤�¤�IIII :وتدبرها صرحية. .(. : ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل / يقول الشيخ

�°� ¯� ®� ¬� «� ª� ©� �̈ §� ¦� ¥�°� ¯� ®� ¬� «� ª� ©� �̈ §� ¦� ¥�°� ¯� ®� ¬� «� ª� ©� �̈ §� ¦� ¥�°� ¯� ®� ¬� «� ª� ©� �̈ §� ¦� ¥

±±±±HHHH)٢(.  

�IIIIâ�á�à�ß�Þ�Ý�Üâ�á�à�ß�Þ�Ý�Üâ�á�à�ß�Þ�Ý�Üâ�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�ã��ã��ã��ã :أما خلقنا وبعثنا فقد قال اهللا فيه

è�ç�æ�å�äè�ç�æ�å�äè�ç�æ�å�äè�ç�æ�å�äHHHH)٣(.   

                                 
 .فبتصر) ٧ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٥ عدد ،اهلدي النبوي ، مقالة نور من القرآنجملة ) ١(
 ) .٥٧ آية :سورة غافر( )٢(

 ) .٢٨آية : ن لقماسورة( )٣(
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  ٤٢٩ 

فإذا كان اخلالق مل حيتج إىل من يعنيه يف هذا اخللق األعظم؛ فكيف حيتاج إىل 
  ... ـ وهللا املثل األعلىـشيء من هذا فيما هو أقل شأنا وأهون 

ومن أفواه املشركني نسمع الشهادة هللا بأنه مل يكن معه أحد يوم خلق السماوات 
  . يقيم اهللا حجته البالغة عليهمواألرض، وذا احلق الذي يقرون به

إذ كانوا يقرون بأنه ليس له شريك يف خالقيته فكيف جيحدون بألوهيته، 
  .)١()ويشركون ا وهي من توابع اخلالقية

اخللق  وإذا كان الشركاء املعبودون من دون اهللا أو مع اهللا عاجزون عن
ونة، فهم عن غريه أعجز، ، وعاجزون عنه مظاهرة ومع، وعاجزون عنه اشتراكاًاستقالالً

  .عون هداية ال أنفسهم، وال غريهمفال ميلكون حىت مشاهدة خلق أنفسهم، وال يستطي
وهلذا حتداهم اهللا سبحانه حتديه القاهر : (...  ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 

�IIII�Í�Ì�Ë�Ê�É املعجز بقوله È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É� È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É� È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É� È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á
Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÜ�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÜ�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÜ�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎHHHH)٢(.   

كذلك ينفي اهللا عن هؤالء الشركاء أم شهدوا خلق " ق أنفسهموال خل"
  ...األنفس وأن بعضهم شهدوا كيف خلق اآلخر

  .يعرف من خلق نفسه وال نفس شيءفكيف ألوذ مبن ال 

ه ووحيه ـا أحد سواه إىل بإذنـم اهللا بصفة هي له وال ميلكهـوهلذا حتداه

�_�I�I�I�I��X�W�V�U�X�W�V�U�X�W�V�U�X�W�V�U:ذا اآليةـه وهي مذكورة يف هـوتوفيق �̂ ]�\�[�Z�Y�_� �̂ ]�\�[�Z�Y�_� �̂ ]�\�[�Z�Y�_� �̂ ]�\�[�Z�Y
�s�r�q� p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c� b�a�`�s�r�q� p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c� b�a�`�s�r�q� p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c� b�a�`�s�r�q� p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c� b�a�`

u�tu�tu�tu�tHHHH)٤() )٣(.   

                                 
 ).٨ص (هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٥عدد ، ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة  )١(
 ) .٢٢ آية : سورة سبأ( )٢(

 ) .٣٥ آية :  يونسسورة( )٣(

 . بتصرف)١٠ـ٩ص (هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٥ عدد ،اهلدي النبوي ، مقالة نور من القرآنجملة) ٤(
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  .هداية اإلرشاد، وهداية التوفيق: ومن املعلوم أن اهلداية نوعان

أما هداية اإلرشاد ونعت الطريق، والدعوة إليه، فقد يعطيها اهللا تعاىل ملن شاء من 

  .) ١(I�I�I�I��̂]�\�[�Z�Y�̂]�\�[�Z�Y�̂]�\�[�Z�Y�̂]�\�[�Z�YHHHH: ـ جل وعالـ عباده، كما قال 

�IIII�a :وأما هداية التوفيق فال ميلكها إىل اهللا تعاىل، قال جل من قائل �̀_�a� �̀_�a� �̀_�a� �̀_

m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�bm�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�bm�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�bm�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�bHHHH)٢(.  

  .)٣( وإىل الطريق فتقول هديته للطريق،" الالم"و" إىل"وكل منهما تأيت حبريف اجلر 

وال شك أن الشيخ رمحه اهللا تعاىل قد أر بأدلته الواضحة الدامغة أولئك الذين 
 على ـ قبل النقلية ـن مع اهللا تعاىل غريه يف العبادة؛ فقد بني األدلة العقلية يشركو

تفرد اهللا تعاىل بالصفات اليت تدعو إىل إفراده بالعبادة وحده ال شريك له، مث شفع ذلك 
  .باألدلة النقلية على نفس املعىن

عبادة، ولكي يبني كذب الذين يدعون أم مؤمنون بتفرد اهللا تعاىل باستحقاق ال
م اليت تنطوي عليها ـ، أوضح خفايا أنفسهرب شركاًـوأن دعاءهم غري اهللا تعاىل ال يعت

  ..ال رمجا بالغيب، وال ادعاء لعلمه، ولكن من خالل استقراء ظواهرهم وأعماهلم

لو كان املشرك يعتقد يف قرارة نفسه أن اهللا : (...  ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
 عن شعور يسيطر على ـة وغريمها لتوجه إليه وحده ولكنه يتفرد باخلالقية والرازقي

  .يدعو ويدعو وتفاىن يف الدعاء، دعاء غري اهللاـ أعماقه 

 بأن اهللا غري متفرد بشيء؛ هلذا دمغ ففي أعماقه دين مستور يقرر أن يف قلبه إمياناً
رد ـفن بني اثنني ال ينوـة مستلزمة وجود شيء يكـاهللا الداعي بأنه مشرك ألن الشرك

  .به أحدمها

                                 
 ) .٥٢ آية : ىسورة الشور( )١(

 ) .٥٦ آية : سورة القصص( )٢(

 .)٧٣، ص١٥ج(تفسري القرطيب ) ٣(



���������א��������د�א�������Wא�	���א��������W� �

 

 

  ٤٣١ 

ة بني اهللا وويل املشرك، ـه يدين بأن الوجود شركـرك يف قرارة نفسـواملش
   .)١()وإال ما دعا وليه من دون اهللا أو مع اهللا

وبذلك فضح الشيخ أولئك املشركني عباد األصنام املتسترين بالنطق بالشهادتني 
  .دون العمل بأهم مقتضياما، وهو توحيد اهللا تعاىل

يغلق عليهم األبواب، ويبني احلق لطالبه منهم، ويكشف سوءة املعاندين وحىت 
الذين يضلون الناس عن قصد، بني رمحه اهللا تعاىل نقطة يف غاية األمهية، وهي أن الشرك 

  .يف األلوهية يستلزم الشرك يف الربوبية، كما بني العكس سابقاً

ويستلزم  وهية يقتضيوالنهي عن الشرك يف األل: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
  .النهي عن الشرك يف الربوبية

 أنه يتخذ مع هلذا جيب أن نفهم أن من يتخذ مع اهللا إهلا آخر يصدق عليه أيضاً
  . آخراهللا رباً

IIII�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H :واجلعل هنا معناه احلكم واالختاذ

T�ST�ST�ST�SHHHH)يه بأن أي ال حتكم على شيء ما مبا هو من شان اهللا وحده، ال حتكم عل) ٢
له قدرة كقدرة اهللا، أو أنه جييب الدعاء، أو يغيث أو غري ذلك مما هو من صفات اهللا 
وحده وأفعاله فيدمغك هذا الظن الواهم الكافر إىل أن تتوجه إليه بالعبادة مع اهللا، 

   .)٣()فتدعوه أو تتوكل عليه أو تستغيث به أي إىل أن تتخذه إهلاً

لشرك، بني احلق والباطل، قائم ومستمر، وال بد والصراع األزيل بني التوحيد وا

IIII�ç�æ�å�ç�æ�å�ç�æ�å�ç�æ�åأن تكون ايته انتصار احلق والتوحيد، وهزمية الباطل والشرك،

ï�î�í�ì�ë�ê�é�èï�î�í�ì�ë�ê�é�èï�î�í�ì�ë�ê�é�èï�î�í�ì�ë�ê�é�èHHHH)٤(.  

                                 
 ).١٥ص (هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٥، عدد ناهلدي النبوي، مقالة نور من القرآجملة ) ١(
 ).٣٩ آية :  اإلسراءسورة( )٢(
 ).١٠ص (هـ ١٣٧٩ تاريخ ،٢، عدد ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة  )٣(
 ).٢١ آية :  اادلةسورة( )٤(
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  ٤٣٢ 

ولكن يف استمرار ذلك الصراع جيب أن يعلم دعاة احلق ما ينتظرهم من دعاة 
 إىل ـاق  وخاصة إذا ضيق عليه اخلنـالشرك من غل وحقد، قد يؤدي ببعضهم 

  .اقتراف جرائم كثرية يف ختبطه وهو يعاجل سكرات املوت املعنوي قبل اجلسدي

يثري إن الصدق يف الدعوة إىل اهللا سبحانه : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
  .الشرك وأحقاد طغاته ودعاته

وقد تدفع هذه األحقاد ؤالء إىل اقتراف كل جرمية وانتهاك محى كل حرمة يف 
حليلولة بني دعوة احلق وبني النجاح، فال جتد سبيلها إىل القلوب ألن جناح دعوة سبيل ا

  .احلق معناه القضاء على طواغيت الباطل

وأولياء احلق والداعون إليه يعلمون هذا ويتبينون معامله فيما يقول أولياء الباطل 
  .أو يفعلون

 سبيل الفتك م يعلمون أن أعداء اهللا يبيتون هلم كل شر وكل ضر ويعملون يف
  .والقضاء عليهم

ولقد فرض اهللا على خامت رسله وأوليائه أن جياهدوا الكفار واملنافقني وأن يغلظوا 

IIII�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :عليهم

N�MN�MN�MN�MHHHH)١(.  

غله  إذن ال سالم بني التوحيد والشرك، إال أن يفيء هذا وينيب ويرجع عن
ه ـلتوحيد يف صفائوة اـىل قدق وإخالص إـ يف صوأحقاده، ويذعن مستسلماً

  .وقداسته وجالله

وار بني حزب اهللا وحزب الشيطان، وال سبيل دستظل املعركة مشبوبة حمتدمة األ
إىل النصر يف هذه املعركة إال السبيل الذي مده اهللا وعبده، وسلكه أنبياء اهللا ورسله 

   .)٢()والصديقون والشهداء

                                 
 ) .٧٣ آية :سورة التوبة( )١(

 ).٥ـ٤ص (هـ ١٣٨٠ تاريخ ،١١، مقالة نور من القرآن ، عدد اهلدي النبويجملة ) ٢(
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  ٤٣٣ 

ك، وتلك هي نوايا كل طرف اجتاه تلك هي حقيقة الصراع بني التوحيد والشر
األخر، وتلك هي نتيجته احلتمية، ولكن كل ذلك ال مينع دعاة احلق من إضمار احلب ملن 

  .ح، ملن يضمر هلم الغش والدسائسيكن هلم احلقد، وإخالص النص

ليتدبر عشاق أضرحة األولياء : دعوة من احلب: (يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل
مدد : "مـأرون يف كل ساعة بقوهلـمن دون اهللا، ليتدبر الذين جيالذين يتخذوم آهلة 

  ..يا سيدي فالن

لعلهم يؤمنون أننا ندعوهم عن حمبة وإخالص إىل احلق واخلري والنجاة، هذه اليت 
  .يتكفل ا سبيل اهللا سبحانه

، وأن كبار قليد، وإنا وجدنا آباءنا على أمةليدفعوا عن أنفسهم غوائل الت
  . بالبدوي، وأضرابه، فكل هذا ال ينفعهم عند اهللا يوم القيامةالشيوخ يلوذون

�IIII�O�N�M�L :ليتدبروا K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L� K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L� K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L� K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
U�T�S�R�Q�PU�T�S�R�Q�PU�T�S�R�Q�PU�T�S�R�Q�PHHHH)١ (.  

هذه إشراق األميان يف وضاءته، والتوحيد يف جاللته، والرمحة يف مشوهلا " إياه"ويف 
   .)٢() العظيم

                                 
 ) .٦٧ آية : اإلسراءسورة( )١(

 .بتصرف يسري) ١١ص (هـ ١٣٨١ تاريخ ،١، عدد دي النبوي، مقالة نور من القرآناهلجملة ) ٢(
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  ٤٣٤ 

�א9	�38א����3 �

�ن��F��G2א���*�وא�9,���H����0د���D4(و�E��  

ه، حىت ـث عن الكمال، وادعائـا ميالة إىل البحـإن النفس البشرية بطبيعته
  .لو مل تستطع احلصول على نزر منهو

  .ر من النقص، وإن كانت متلبسة بهوهي بطبيعتها كذلك تنف

ولذلك جتد املشركني املتلبسني بالشرك ينفرون منه، ويزعمون أم موحدون، 
  .ن املنتمني لإلسالم يف األصلا موخاصة إذا كانو

 أن يبني خصائص الشرك  ـرمحه اهللا تعاىلـ فاستدعى ذلك من الشيخ 
  .سهم مبا ال يدع جماال للشك فيهمواملشركني، حىت نتبينهم ويتبينوا أنف

 خصائصهم من كتاب اهللا تعاىل،  ـرمحه اهللا تعاىلـ ولقد استقرأ الشيخ 
  .قطعية الوروديات واضحة الداللة واستدل عليها بآ

  : من خصائص الشرك واملشركني وأحكامهما : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 

Rًو(�W��Kא�Z@ل�א�	� �

IIIIh�g�f�e�d�c�b�ah�g�f�e�d�c�b�ah�g�f�e�d�c�b�ah�g�f�e�d�c�b�aHHHH)١(.   

�ً��S�W[SQא\�א]^אK� �

IIII�̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡HHHH)٢(.   

�ً���S�W_�Kא��UDא�9 �

IIII�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b
s�rs�rs�rs�rHHHH)٣(.  

                                 
 ).١١٦ آية :  النساءسورة( )١(
 ).٤٨  آية: سورة النساء( )٢(
 ).١٣ آية : سورة الشورى( )٣(
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  ٤٣٥ 

��8�Kد�א`�WX'א,�ً� �

IIIIª�©ª�©ª�©ª�©²�±�°�̄ �®�¬�«�²�±�°�̄ �®�¬�«�²�±�°�̄ �®�¬�«�²�±�°�̄ �®�¬�«�HHHH)١(.   

�ً���2�W%א���אز�� �ذcdeRאK� �

IIII�~�}� |�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�~�}� |�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�~�}� |�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�~�}� |�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r

¦�¥�¤�£�¢�¡��¦�¥�¤�£�¢�¡��¦�¥�¤�£�¢�¡��¦�¥�¤�£�¢�¡��HHHH)٢(.   

�ًPد�P�W��"�&��J�K� �

IIII�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K

ZZZZHHHH)٣(.   

�ً�,�P�Wf�gوא� Nא��I	1�K� �

IIII�|�{�z� y�x�w�v�u�t�s� r�q�p�|�{�z� y�x�w�v�u�t�s� r�q�p�|�{�z� y�x�w�v�u�t�s� r�q�p�|�{�z� y�x�w�v�u�t�s� r�q�p

i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�j��j��j��j�

kkkkHHHH)٤( .  

�ًW��S�WJh�*��9אK� �

IIIIl�T�S�R�Q�P�Ol�T�S�R�Q�P�Ol�T�S�R�Q�P�Ol�T�S�R�Q�P�OHHHH)٥(.   

                                 
 ). ٣٣ آية :  األنعامسورة( )١(

 ).٤٥ آية :  الزمرسورة( )٢(
 ).٧آية  :  التوبةسورة( )٣(
 ).٦٦ آية : سورة يونس( )٤(
 ).٢٨ آية : سورة التوبة( )٥(
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  ٤٣٦ 

�ً�P���W&ون���iن����=��א��	"K� �

IIII�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{
ffffHHHH)١(.   

  : وعن الشيطان يقول اهللا

IIII«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢HHHH)٢ (.  

��M�Dن�א�Y�"�WE0/�0/��jKًאK� �

IIII�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²
Î�Â�Á�À�¿Î�Â�Á�À�¿Î�Â�Á�À�¿Î�Â�Á�À�¿HHHH)٣(.   

��"�k�4د�W"Qא�<l&W"אض��K� �

IIIIT�S�R�Q�P�O�NT�S�R�Q�P�O�NT�S�R�Q�P�O�NT�S�R�Q�P�O�NHHHH)٤ (.  

��"����S�WEW�n0/س�"�אو����Wא���Y(K� �

IIII½�̈�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}½�̈�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}½�̈�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}½�̈�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}HHHH)٥(.   

��"�3��S�W[g�'�V?1PRز�א�l�RK� �

IIII�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S
g�f�e�d�c�b�a�̀ �_g�f�e�d�c�b�a�̀ �_g�f�e�d�c�b�a�̀ �_g�f�e�d�c�b�a�̀ �_HHHH)٦(.   

                                 
 ).١٢١ آية : سورة األنعام( )١(
 ).١٠٠ آية : سورة النحل( )٢(
 ).١٠٥آية  : سورة البقرة() ٣(
 ).٩٤ آية : سورة اِحلجر( )٤(
 ).٨٢ آية : سورة املائدة( )٥(
 ).١١٣ آية : سورة التوبة( )٦(
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  ٤٣٧ 

��"�I,א'�W[�W��\k�,�%אK� �

IIII�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[

_�j_�j_�j_�jHHHH)١(.   

��"�J��2�W[�4�Dز���l�RK� �

IIII�m�l� k�j�i�h� g� f�e�d�c�b�m�l� k�j�i�h� g� f�e�d�c�b�m�l� k�j�i�h� g� f�e�d�c�b�m�l� k�j�i�h� g� f�e�d�c�b
�|�{�z�y�x�w�v� u�t�s�r�q�p� o�n�|�{�z�y�x�w�v� u�t�s�r�q�p� o�n�|�{�z�y�x�w�v� u�t�s�r�q�p� o�n�|�{�z�y�x�w�v� u�t�s�r�q�p� o�n

ooooHHHH)٢(.   

�/���א%�א��">���/L	�P�W&دس�"��K� �

IIII�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V

k�j�i�h�g�f�e�d�ck�j�i�h�g�f�e�d�ck�j�i�h�g�f�e�d�ck�j�i�h�g�f�e�d�cHHHH)٣(.   

��"�I,�P�W&/0"�%א�p	qK� �

له  يف قو����ذه احلقيقة يف خطاب وجهه إىل أفضل خلقه حممد ـوقد بني اهللا ه
   :جل شأنه

IIII�̄®�¬�«�ª�©�̈ �§�̄®�¬�«�ª�©�̈ �§�̄®�¬�«�ª�©�̈ �§�̄®�¬�«�ª�©�̈ �§HHHH)٤ (.  

IIII�̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��HHHH)٥(.   

                                 
 ).٣ آية : سورة التوبة( )١(
 ).٢٢١ آية : سورة البقرة() ٢(
 ).١٥١ آية :  آل عمرانسورة( )٣(
 ).٦٥ آية :  الزمرسورة( )٤(
 ).٨٨ آية :  األنعامسورة( )٥(
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  ٤٣٨ 

��"� ��S�W&���V?��RK� �

IIII�̈��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�̈��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�̈��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�̈��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�rHHHH)١(.   

  .١١٦ و ٤٨تكررت مرتني يف سورة النساء مع اآليتني 

��"�IP���W'�Wא��[Mوאr�K� �

IIIIk�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�eHHHH)٢(.   

 الربوبية هو أكثر انتشار بني هذا بعض ما يف القرآن عن الشرك، ولعل الشرك يف
  .املثقفني، والشرك يف األلوهية أكثر انتشار بني غريهم

وإن كان لكليهما نصيب من هذا الشرك نعوذ باهللا منه، ونضرع إليه جل شأنه 
   .)٣()أن يوفقنا إىل ما فيه حبه ورضاه

                                 
 ).٤٨ آية : اءسورة النس( )١(
 ).١٥١ آية :  آل عمرانسورة( )٢(
 ).١٨ـ١٦ص (هـ ١٣٨٥تاريخ ، ٦دي النبوي، مقالة نور من القرآن، عدد اهلجملة  )٣(
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  ٤٣٩ 

�9	�38א��א,�Iא �

�ن�א���*���א��	�د�,���Hد���� �

 من العوام ، ذلك أن كثرياًرك انتشاراًـن أكثر أنواع الشإن الشرك يف العبادة م
ال يفرق بني العبادة وغريها، وال يعرف ما جيوز طلبه من املخلوقني، وما هو خمتص 
باخلالق، ال يعرف حدود قدرة املخلوق اليت ال تتعداها، ال مييز بني التوسل واالستغاثة 

  ..احلكم والتشريعواملعونة، وال يدرك حقيقة اختصاص اهللا تعاىل ب

 من ـ مع ذلك ـفتراه يشرك مع اهللا غريه يف كثري من هذه األمور، ويتربأ 
شركني، منابذ للتوحيد الشرك، وينادي بالتوحيد، وهو مرمت يف أحضان الشرك وامل

  .واملوحدين

 هذا الصنف من الناس  ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل /وما أصدق ما بني به الشيخ
 نعرف أن كل امرئ يلعن الشيطان ويربأ إىل اهللا منه حىت املشركون، وحنن: (حني قال

 هلم رغم أم ولكن اهللا سبحانه حكم على هؤالء املشركني بأم جعلوا الشيطان معبوداً
ـيلعنونه ويرمجونه، ألدرة املطلقة ـم فهموا فيه القـم أطاعوه، وعصوا اهللا، وأل

  .فاتقوه ورهبوه

  .قى وال أن يرهب سواه، ومن فعل فهو مشركواهللا ال حيب أن يت

  .كل امرئ يتخذ له أسوة يف الدين غري رسول اهللا فهو مشرك

  .كل امرئ حيكم يف دينه غري كتاب اهللا وسنة رسوله فهو مشرك

  .كل امرئ يصف إمامه ببعض صفات اهللا فهو مشرك

  .كل امرئ يضرب القرآن بكتاب آخر فهو مشرك

  .يخه يف ذكر اهللا فهو مشركهذا الصويف الذي يستأذن ش

  .هذا املذهيب الذي حيل ما أحل مذهبه، ويترك حكم اهللا مشرك
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  ٤٤٠ 

فما بالك بالطائفني حول القبور الالئذين بأحجارها وأستارها، العاكفني على 
  !؟.أصنامها املستغيثني ا، املقربني إليها قرابينهم ونذورهم وتقواهم

ذه األصنام واألوثان ـه هو عني هـنون بأن اهللا سبحانـفما بالك مبن يدي
   .)١(!)واجليف؟

 هكذا إذن يغفل كثري من الناس عن حقيقة الشرك الذي يرتكبه، وكونه حمبطاً
  .ألعماله دون أن يشعر

 السابق بعض اإلمجال الذي حيتاج  ـرمحه اهللا تعاىلـ ومع أن يف كالم الشيخ 
  . يف عصرنا احلاضروعاًاع الشرك شيإىل بيان وتوضيح، إال أنه أمل بأكثر أنو

 ال يقصد الشرك األكرب املخرج من امللة يف  ـرمحه اهللا تعاىلـ وال شك أنه 
  .بعض تلك األصناف اليت ذكر، إال على سبيل الشمول واإلطالق

، فخوف أقسامولكنه .  تعظيماً له سبحانه وطاعة فاخلوف عبادة تصرف هللا تعاىل
ه ومشيئته سواء إدعى ـه مبا يشاء بقدرتـ يصيبأن خياف من غري اهللا أن: " الشرك هو 

فهذا ال جيوز تعلقه بغري وق بالشفاعة أو على سبيل اإلستقالل ـمخلأن ذلك كرامة لل
فهو مع اهللا نداً خيافه هذا اخلوف وازم اإلهلية ، فمن اختذ ـاهللا أصالً ؛ ألن هذا من ل

  .)٢(" مشرك 

  .ن حماذير الدنيا املختلفةاخلوف مأما اخلوف الطبيعي الذي ال يذم فهو 

وال حمالة أن اإلنسان خيشى غريه ، وخيشى احملاذير الدنيوية، : " قال ابن عطية 
  .)٣(" ذلك كله قضاء اهللا وتصديقه وينبغي أن خيشى يف

اهللا عليه  صلىـ فإن املطلوب من املسلم أن يكون رسول اهللا أما إختاذ اإلسوة، 
����IIII�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á:لدين كما قال تعاىلهو أسوته يف اـ وآله وصحبه وسلم 

                                 
 ).١١ـ١٠ص (هـ ١٣٧٩ تاريخ ،٢جملة اهلدي النبوي ، مقالة نور من القرآن ، عدد ) ١(
 ).٤١٦ص ( تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد اهللا )٢(
 ).٤١٩ص(املرجع السابق  )٣(
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  ٤٤١ 

Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇHHHH)ولكن من يتخذ بعض  )١
صلى اهللا عليه وآله ـ األئمة املشهود هلم باخلري أسوة له غري معتقد أم مثل رسول اهللا 

، ال يكفر ���� سائرون على ج رسول اهللا ـ يف اعتقاده ـ؛ بل ألم  ـ وصحبه وسلم
  . ملا جاء به الوحي أكرب، وإن كان خمالفاً شركاًبذلك وال يكون مشركاً

  .فهم الكتاب والسنة وتقرير املسائل  املذاهب يستعان ا يفوالكتب املصنفة يف

  .ـ ����كتاب اهللا وسنة رسوله ـ  ولكن ال تقدم على

ـ احلاكمة بني  ����إما أن تكون هي املقدمة على كتاب اهللا وسنة رسوله ـ " 
 ـ ���� ه، املدعو إىل التحاكم إليها دون التحاكم إىل اهللا ورسوله ـفي الناس فيما اختلفوا

  .)٢(" مضاد له فال ريب أن ذلك مناف لإلميان 

 بإطالقه الشرك على أؤلئك هو  ـرمحه اهللا تعاىلـ وال شك أن مقصود الشيخ 
  . على ذلك ألن ظاهر اللفظ حيتملهالشرك اللغوي، ولكن نبهت

ا احلاضر بشكل ـت وانتشرت يف عصرنـه شاعومبا أن مظاهر الشرك، وألوان
مل يسبق له مثيل يف التاريخ اإلنساين املعروف؛ فإن الشيخ رمحه اهللا تعاىل اهتم ببيان بعض 

 التخفي خلفها، وستر ما ميكنه من تلك األلوان والصور اليت يتقمصها الشرك، حماوالً
  ..شكله القبيح

 بني صور وفنون شىت أكثرها شيوعاًوللشرك : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
  .املنتسبني إىل اإلسالم دعاء غري اهللا، وهو أشد أنواع الشرك

  .)٣(والتوسل إىل اهللا بغري ما شرع أن نتوسل به إليه

                                 
 ).٢١ آية :  األحزابسورة) (١(
 ).٤٧٣ص(تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد اهللا ) ٢(
 التوسل بدعاء األصنام واألولياء واألضرحة، توسل شركي ، وهو عني عمل أهل الشرك الذين كانوا )٣(

  .يتخذون األصناع وسيلة إىل اهللا
وإن كان يرى أنه مل يدع إال اهللا ، ومل يعبد سواه، فهو قد عبد اهللا بغري ما شرع وابتدع يف الدين ما ليس "

منه، واعتدى يف دعائه ودعاء اهللا بغري ما أمره أن يدعوه به، فإن اهللا تعاىل إمنا أمرنا أن ندعوه بأمسائه احلسىن، 
������IIII���� g��f��e��d��ch:كما قال تعاىل � ... HHHH ] ومل يشرع لنا أن ندعوه ] . ١٨٠آية : األعراف

  .)٦٥٠، ص ٢ج(القبول، حافظ احلكمي ، معارج "بشيء من خلقه البته 
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  ٤٤٢ 

وحق رسول اهللا، جباه النيب، : وأن نقسم على اهللا بأحد من خلقه كقول املشرك
  .)١(وحياة النيب

وعجل السيد، وعجل " السيدة"شركون يقول والنذر لغري اهللا كما يفعل امل
  .الشيخ

 به كاسم اهللا الذي يكون والقسم بغري اهللا ألن مقترفه جيعل ما ال حيلف به حملوفاً
  .به القسم

ففيها اعتقاد " األحجية"والرياء ألنه أشرك يف عمله غري اهللا، والطرية والتمائم 
  .جلب النفع ودفع الضر يف غري اهللا

والفنجال والطالع الذي ينشر يف " ةـفتح الكوتشين"مثله راف، ـوجميء الع
  .الصحف

   .)٢() يعرف غيب السماوات واألرضففي هذا اعتقاد أن مع اهللا شريكاً

 أن التوسل إىل اهللا تعاىل بغري ما شرع  ـرمحه اهللا تعاىلـ أما قول الشيخ : قلت
 كله؛ بل  ال يعترب شركاًشرك فليس املقصود الشرك األكرب املخرج من امللة، فإن التوسل

                                 
ومن الشرك األصغر الذي الخيرج من امللة احللف بغري الباري ، كاحللف باآلباء واألمهات واألبناء واألمانة ") ١(

  .وغري ذلك 
 ـ أدرك عمر بن اخلطاب، وهو يسري � ـ أن رسول اهللا ـ �كما يف الصحيح، عن عبد اهللا بن عمر ـ 

إال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكـم ، من كـان حالفاً فليحلـف باهللا : " يف ركـب حيلف بأبيـه فقال 
  ".أو ليصمت

 معارج. متفق عليه"  ـ ذاكراً وال آثراً �فواهللا ما حلفت ا منذ مسعت النيب ـ : " ويف رواية قال عمر
  .، بتصرف يسري)٦١٥ص(القبول، حافظ احلكمي 

  . ـ خاصة فإن فيه قولني يف مذهب اإلمام أمحد وبعض أصحابه � ومل يتنازع العلماء إال يف احللف بالنيب ـ 
وغريهم أنه ال ينعقد اليمني مبخلوق .. والقول الذي عليه مجهور األئمة كمالك ، والشافعي، وأيب حنيفة 

     .وق البتةالبتة، وال يقسم مبخل
 ).١٥ص (هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٥اهلدي النبوي ، مقالة نور من القرآن ، عدد جملة ) ٢(
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  ٤٤٣ 

بعضه كذلك وبعضه شرك أصغر، ونوع آخر حمرم وبدعة شنيعة كما نص على ذلك 
  .)١(  أهل العلم

 أكرب، وإن كان بدعة وهكذا يف بقية األنواع اليت ذكر فبعضها ال يعترب شركاً
  .خبيثة ال يفعلها إىل من يف قلبه مرض

، وأشدها ر تلك األنواع شيوعاً على أكث ـرمحه اهللا تعاىلـ وقد ركز الشيخ 
  .د، أال وهو دعاء غري اهللا تعاىل على التوحيخطراً

IIII�[�Z�[�Z�[�Z�[�Z :الشرك بالعبادة: ( ـرمحة اهللا تعاىلـ يقول الشيخ عليه 
�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\

v�u�t�s�r�q�p�ov�u�t�s�r�q�p�ov�u�t�s�r�q�p�ov�u�t�s�r�q�p�oHHHH)٢(.   

 وجهه فهو ا غريـواع العبادة إىل غري اهللا، أو قصد ـفمن قدم نوعا من أن
  .مشرك أثيم

وعلى رأس العبادة يأيت الدعاء، وقد سوى القرآن يف كثري من آياته بني مفهوم 
  .الدعاء ومفهوم العبادة

½�¾�¿�IIII�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À :تدبر قوله تعاىل

Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÏ�Î�Í�Ì�Ë�ÊÏ�Î�Í�Ì�Ë�ÊÏ�Î�Í�Ì�Ë�ÊHHHH)٣(.   

IIII�̧: وتدبر ما قصه اهللا عن قول إبراهيم ألبيه وقومه �¶�µ�´�̧ �¶�µ�´�̧ �¶�µ�´�̧ �¶�µ�´

Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹HHHH����)٤(.   

                                 
 .)١٠، ص١ج( التوصل إىل حقيقة التوسل) ٦٣ ، ص١ج(أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ) ١(
 ).٣٦ آية : سورة الرعد( )٢(
 ).٥ آية : سورة األحقاف( )٣(
 ).٤٨ آية : سورة مرمي( )٤(
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  ٤٤٤ 

½�¾�¿�IIII�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À: افـي األحقـر فـتدب

Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A

JJJJ HHHH )١ ( ويف ختام األيةIIIIJ�I�H�GJ�I�H�GJ�I�H�GJ�I�H�GHHHH���� )تدبر كيف تكرر ذكر الدعاء   )٢

IIII�È�Ç�Æ�Å�ÄÃ�È�Ç�Æ�Å�ÄÃ�È�Ç�Æ�Å�ÄÃ�È�Ç�Æ�Å�ÄÃ  يف قول إبراهيم مث كيف جاء اإلخبار من اهللا بقوله

Ó�Ò�Ñ�Ð� Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÓ�Ò�Ñ�Ð� Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÓ�Ò�Ñ�Ð� Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÓ�Ò�Ñ�Ð� Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉHHHH���� )قرآن  بأن ال لتزداد يقيناً) ٣
يسوي بني مفهوم الدعاء ومفهوم العبادة، ولتؤمن بأن من دعا غري اهللا فيما هو من قدرة 

  .اهللا سبحانه فقد عبده من دون اهللا

وكذلك من قصد بأي نوع من أنواع العبادة وجوه اخلالئق ال وجه اخلالق، 
 اهللا، وستجد يف القرآن آيات كثريات حتكم بشرك من حيكم يف دين اهللا بغري ما أنزل

وبشرك من يسند إىل خملوق أنه يعرف الغيب وبشرك من يلحد يف أمسائه وصفاته، 
  .وحيرف فيها الكلم عن مواضعه

 أنه يشفع فيه  أم ملكاًد إىل شخص بعينه سواء أكان رسوالًـوبشرك من يسن
  .يوم القيامة

 ا حرم اهللا، وبشرك من يلوذ باجلن أو يستعنيـيع غري اهللا فيمـوبشرك من يط
   .)٤()م

ودعاء غري اهللا تعاىل يتضمن الشرك يف الربوبية واأللوهية أي أنه هو يقضي على 
ري اهللا تعاىل أنه ميلك بعض النفع والضر ـ، فلوال ظن الذين يدعون غالتوحيد قضاء كلياً

ملا دعوه، وذلك شرك يف األلوهية، ولوال اعتقادهم أنه ما ينفع به، وما يضر به ملا دعوه، 
  .شرك يف امللك وهو من أخص خصائص الربوبيةوذلك 

                                 
 ).٦ـ٥ األيات : األحقاف سورة( )١(
 ).٦ـ٥ األيات : سورة األحقاف( )٢(
 ).٤٨ آية :  مرميسورة( )٣(
 ).١٦ص (هـ ١٣٨٥ تاريخ ،٦، عدد النبوي، مقالة نور من القرآناهلدي جملة ) ٤(
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  ٤٤٥ 

م خيلقون، ـن املشركون أن أولياءهـما ظ: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
  ..أو يرزقون أو ميلكون احلياة واملوت

وإمنا كانوا يظنون أم يشفعون هلم عند اهللا، فتضرعوا إليهم مع اهللا بالدعاء، 
  .وذا تردوا يف ردغة الشرك

½�¾�¿�IIII�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À: ن الدعاء عبادةملاذا؟ أل

Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH)١(.   

وألن الدعاء خوف ورجاء، وهل خياف إال من ميلك أسباب الضر؟ وهل يرجى 
  إال من ميلك حتقيق النفع والرجاء؟ وهل هذا إال بيد الرب اخلالق وحده؟

 اهللا من ميلك هلم الضر، ومن فدل دعاؤهم هذا على أم يؤمنون بأن هنالك غري
  .ميلك هلم النفع

 آخر له شرك يف السماوات أو يف األرض، أو على أم يدينون بأن هنالك رباً
  .ولوال هذا ما دعوا

وملا كان وراء الدعاء خوف ورجاء وتصميم، ويقني بأن الذين يدعوم قادرون 

�¡�¢�£�¤��¡�¢�£�¤��¡�¢�£�¤��¡�¢�£�¤�}�|�{�~��}�|�{�~��}�|�{�~��}�|�{�~��IIII: على أن يستجيبوا هلم، وهلذا يقول هلم اهللا

�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°� �̄ ®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°� �̄ ®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°� �̄ ®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°� �̄ ®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥

¼�»�º¼�»�º¼�»�º¼�»�ºHHHH)٢(.   

و يف خوفه ـإن الذي ميلك كل أسباب النفع والضر هو اخلالق، والداعي ال يدع
أو رجائه إال من يعتقد فيه أنه ميلك له حتقيق ما يرجو، أو دفع ما خياف مما ليس من شأنه 

  .أن تبلغه قدرة أحد غري اهللا سبحانه

  
                                 

 ).٦ـ٥ األيات :  األحقافسورة( )١(
 ).٤ آية : سورة األحقاف( )٢(
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  ٤٤٦ 

تردى الداعون لغري اهللا يف ردغة املشركني، الشرك يف الربوبية والشرك يف وهلذا ي
  . فعبدوا غري اهللا فأشركوا به يف ألوهيتهـ والدعاء عبادة ـاأللوهية، لقد دعوا 

ه ـوزعموا أن من دعوه ميلك جلب النفع أو دفع الضر، فأشركوا باهللا يف ربوبيت
  .واخلالقية والرازقيةإذ ال ميلك هذا سوى من له وحده الربوبية 

، إن توحيدهم هللا يف ربوبيته قوال يناقضه ذلك الشرك الذي يتردون فيه عمالً
 عن إخالص التوحيد يف العقيدة،  صادقاًواملوحد الصادق وحدة متكاملة، يعرب تعبرياً

  .)١()والقول والعمل

نه ميلك  أـ وإن مل يقر بذلك ـومما يؤكد أن من يدعو غري اهللا تعاىل يعتقد فيه 
 أن فاقد الشيء ال يعطيه، ألنه ليس يف مقدوره، ـ وبالتايل يشرك به ـما يدعوه له 

  .وباألحرى أن ال يطلب منه

الواقع الذي تؤيده جتارب احلياة، ويأيت به : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
 وأم يق الطلب،ـبون ال يطلبون إال ممن يستطيع حتقـالعقالء يؤكد أن الناس حني يطل

ىن، ـرق كل ما ميلك، ال يطلبون من فقري غـال يستدينون ممن يعلمون أن الدين يستغ
اء، وال من عار كساء، ـوال من حمتاج حاجة، وال من عبد سيادة، وال من مريض شف

، وال من عاجز أن يهب هلم القدرة، وال من خملوق أن خيلق وال من ظامئ ال جيد املاء رياً
  !! ممن جيهل مستقبله القريب أن حيدثهم عن غيب السماءهلم ما يشاؤون، وال

والعقل حيكم على من يهم بشيء من هذا بالسفه، واجلهالة، والضاللة، واحلماقة 
  .)٢()واجلنون

 أدلة صرحية يف أن دعاء غري اهللا  مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ مث يستطرد الشيخ 
: يقول سبحانه: (ي العصر، فيقول شبه مشركتعاىل شرك أكرب خمرج من امللة ومعرياً

IIII�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢

                                 
 ).٧ـ٦ص (هـ ١٣٨٠ تاريخ ،٩، عدد ن، مقالة نور من القرآاهلدي النبويجملة ) ١(
 ).١٣ص (هـ ١٣٨٠ تاريخ ،٩، عدد ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة  )٢(
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  ٤٤٧ 

�̧¶�µ� �́³�²� ±�°� ¯�̧¶�µ� �́³�²� ±�°� ¯�̧¶�µ� �́³�²� ±�°� ¯�̧¶�µ� �́³�²� ±�°� ¯HHHH)واآلية نص مشرق  )١
  .الوضوح والبيان يف أن هؤالء إمنا أشركوا بسبب أم كانوا يدعون من دون اهللا

أيف اآلية حديث عن األصنام يا عبدة األصنام؟ أم فيها خطاب بني املشركني واهللا 
   وشركاءهم؟مث بني املشركني

  .أقول هذا ملن يزعم أن املشركني ما أشركوا إال بسبب دعائهم لألصنام

  !!أما الذين يدعون األولياء فليسوا مبشركني

�IIII�a :زورـك وقول الـغ هؤالء باإلفـواآلية تدم �̀_�~�}�|�{�a� �̀_�~�}�|�{�a� �̀_�~�}�|�{�a� �̀_�~�}�|�{
c�bc�bc�bc�bHHHH)تدبر جميء وال أشرك بعد قوله أدعو ريب ليتبني لنا أن دعاء غري اهللا شرك  )٢
  . هو شرك يف األلوهيةبوبية وأيضاًيف الر

IIII�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o
¬�«�ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡��~�}¬�«�ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡��~�}¬�«�ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡��~�}¬�«�ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡��~�} HHHH )٣(.   

  .هي نص صريح يف أن هؤالء ما أشركوا إال ألم كانوا يدعون غري اهللا سبحانه

IIII�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`
q�p�oq�p�oq�p�oq�p�oHHHH)٤(.   

  . أثيم يف أن دعاء غري اهللا شرك أيضاًنص صريح جداً

وإن يدعو غريه يؤمنوا ولكنه : فقد قابل دعاء اهللا بالشرك إذ كان يصح أن يقول
  .ليبني لنا أن دعاء غريه شرك )٥(�g�g�g�gIIIIk�j�i�hk�j�i�hk�j�i�hk�j�i�hHHHH  قال

                                 
 ).٨٦ آية :  النحلسورة( )١(
 ).٢٠ آية : سورة اجلن( )٢(
 ).٤١ـ٤٠ آية : سورة األنعام( )٣(
 ).١٢ آية : سورة غافر( )٤(
 ).١٢ آية : سورة غافر( )٥(
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  ٤٤٨ 

IIII�|�{�z� y�x�w�v�u�t�s� r�q�p�|�{�z� y�x�w�v�u�t�s� r�q�p�|�{�z� y�x�w�v�u�t�s� r�q�p�|�{�z� y�x�w�v�u�t�s� r�q�p
�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}

kkkkHHHH)١(.   

  .)٢()اًوتفيد مع هذا أن املشركني ال يدعون يف احلقيقة أولياء إمنا يدعون ظن

وحىت ال يظن ظان أن دعاء غري اهللا تعاىل ال يدخل فيه كبار األولياء، أو األنبياء، 
 كان  أن دعاء غري اهللا تعاىل شرك أكرب أياً ـرمحه اهللا تعاىلـ أو غريهم بني هلم الشيخ 
  .ذلك املدعو بال استثناء

½�¾�¿�IIII�Á�À�¿�¾�½�Á�À�¿�¾�½�Á�À�¿�¾�½�Á�À :إىل من يدعو غري اهللا: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
ÂÂÂÂÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã��E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A

J�I�H�G�FJ�I�H�G�FJ�I�H�G�FJ�I�H�G�FHHHH )٣(.  

 على ����ليتدبر الذين يدعون البدوي والدسوقي؛ بل ليتدبر الذين يدعون النيب 
  .جالله وعظم شأنه

وهي اسم موصول يفيد بصلته العموم والشمول، " من"فقد جاءت اآلية بكلمة 
لتهم عنه، وهو يبلغ إىل يوم وليتدبر املدى الذي نفى فيه عنهم استجابة الدعاء وغف

  .القيامة، مث نفيه عنهم يوم القيامة مع إثبات عداوم ملن كانوا يدعون

وما صرحت األخرى إال بكلمة "يدعو"ما صرحت اآلية األوىل إال بكلمة 
  ."عبادم"

ليهديك اهللا إىل أن الدعاء هو العبادة، وهل بعد هذا خيدعك خادع بزعمه أن 
، وها أنت ترى  إال ألنه كان يعبد أما من يدعو فال يسمى مشركاًكاًاملشرك ما كان مشر
   .عني بأم مشركوناالقرآن يدمغ الد

                                 
 ).٦٦ آية : سورة يونس( )١(
 ).١٥ـ١٣ص (هـ ١٣٨٥ تاريخ ،٦، عدد ي، مقالة نور من القرآناهلدي النبوجملة ) ٢(
 ).٦ـ٥ األيات :  األحقافسورة( )٣(
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  ٤٤٩ 

 عني غري اهللا بالشرك حكم واضح جلي، ولكنه التراث امللعوناواحلكم على الد
  .الذي ورثه املشركون عن أجدادهم

اء ليسوا  فهم يقرون بأن هؤالء األوليوغباء هؤالء يف شركهم واضح جداً
شركاء هللا يف ربوبيته؛ فما هلم جيعلوم شركاء هللا يف ألوهيته، والواضح أن من جتب له 

ذه تشرق عن تلك ـون له األلوهية كذلك؛ ألن هـده، جيب أن تكـالربوبية وح
   .)١()وتابعة هلا

 يف معرض رده على من يزعم أن دعاء غري اهللا ـرمحه اهللا تعاىل ـ ويقوم الشيخ 
 مبقارنة فريدة بني شرك اجلاهلية القدمية، وشرك عباد القبور املعاصرين ـرك تعاىل ش
مياري يف احلق الذين جيادلون عن الباطل فيزعمون أن اهللا ما دمغ املشركني : (فيقول

  : بالشرك إال ألم

 .كانوا يدعون أصناماً -

   .ويسمون معبوديهم باآلهلة -

 .ويتخذوم شركاء  -

 .وثانويعكفون على متاثيل وأ -

وقد وصفهم القرآن بذلك، وهذا الوصف حيدد مفهوم الشرك، ويبني سببه، مث 
  : أما حنن: يقولون

 .فندعوا أولياء صاحلني ال أصناما -

 .وال نسميهم آهلة -

 .وال نتخذهم شركاء هللا -

  :  على هذا الباطلوأقول رداً

ما هل إذا أقمت الصالة لرسول وأديت زكاة مال لقديس أما إذا أديته: أوالً
؟ أو احلق أن فاعل هذا مشرك يف احلالني؟ ويقيين أن هؤالء لشيطان أكون مشركاً

                                 
 ).١٤ـ١٣ص (هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٥، عدد اهلدي النبوي، مقالة نور من القرآنجملة ) ١(
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  ٤٥٠ 

ا شرك، ـالة للشياطني أي أن كليهمـالة للمالك كالصـني يدينون بأن الصـاادل
فلم ال يقرون ذا يف الدعاء وهو مخ العبادة كما بني الرسول؟ مل ال يقرون بأن دعاء 

ليهما شرك، وقد أقروا بذلك يف فعل الصالة؟ ذلك ألم الويل كدعاء الصنم وهو أن ك
  .يؤمنون بأن الدعاء ليس عبادة، وما بعد هذا مشاقة هللا ولرسوله
 إىل ـ والدعاء هو العبادة ـمث إن الشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة 

،  أم قرباً أم وثناً، كان صنماً أم ولياً أم مالكاًغري اهللا سواء أكان ذلك الغري رسوالًًً
 فالغريية مطلقة  وطاغوتاً؛ بل حىت شيطاناً شفيعاً أو مسيته ولياًوسواء مسيته إهلا أم شريكاً

   .)١()غري مقيدة بشيء وال مميزة بوصف

 سبب إطالته يف بيان الشرك بدعاء غري اهللا  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويبني الشيخ 
ند شيء قد جيدون إطالة الوقوف وليعذرنا القراء حني نطيل الوقوف ع: (تعاىل فيقول
  .عنده مضيعة

ليعذرونا، فقد مارسنا الشرك، ومارسنا جداله، ومارسنا تلبيسه بالباطل ليدحض 
 ���� أحاديث تنص على أنه ����به احلق، ليلوذ بالكذب امللعون، فيفتري على رسول اهللا 

  .كان رسول شرك ال رسول توحيد

ىل أن نلوذ بقربه ونستشفع إذ يزعمون يف هذه األحاديث أنه كان يدعو إ
بأحجاره، وبقبور آل بيته، ويقرر أن من يعتقد يف حجر فسينفعه احلجر، ومعاذ اهللا 

   .)٢()سبحانه من هذا البهتان األثيم

تلك هي أهم أسباب إطالة الشيخ يف بيان شرك الدعاء، وميكن تلخيصها يف 
  : نقاط على النحو التايل

  . خمرج من امللة خطورة شرك الدعاء حيث إنه  ـأ 

  . يف املنتسبني لإلسالم أنه أكثر أنواع الشرك انتشاراًـب 

                                 
 ).٦٢ـ٦١ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 ).١٠ص (هـ ١٣٨٠ تاريخ ،٩، عدد اهلدي النبوي، مقالة نور من القرآنجملة ) ٢(
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  . جدال أهل الباطل بشأنه، وادعاؤهم أنه ليس شركاًـ ج 

 افتراؤهم أدلة من األحاديث املوضوعة أو الضعيفة أو حتريفهم بعض األحاديث ـ د 
  .الصحيحة عن مدلوهلا لتوهم القارئ جبواز دعاء غري اهللا تعاىل

وهي أسباب وجيهة تدعو إلفراد شرك الدعاء بكتب وجملدات؛ فما كان بدهيا 
عند املسلمني يف الصدر األول، وال حيتاج إىل استدالل ألنه معلوم من الدين بالضرورة 
صار اليوم حيتاج إىل مجع األدلة بشأنه وحتريرها وشرحها حىت ال يلبس أعداء امللة على 

  .العوام بشبه باطلة مزعومة

 ببيان أن دعاء غري اهللا تعاىل  ـرمحه اهللا تعاىلـ وال شك أن اهتمام الشيخ 
  .ة القدمية واحلديثة على حد سواءشرك كان يف حمله، فهو أصل الشرك يف اجلاهلي

ومع ذلك مل يغفل الشيخ أنواع الشرك األخرى املنتشرة يف األمة اإلسالمية اليوم 
  .ناوين خمتلفةحتت ع

اعة من األولياء، وأهل القبور، وبني من خالهلا أن فتكلم عن طلب الشف
املشركني األول مل يكونوا يعبدون أصنامهم إال بسبب أم يطلبون منهم الشفاعة، مث 

ما عبد املشركون يف كل : (أوضح غلط هذا الطرح وسخافته فقال عليه رمحة اهللا تعاىل
م، وعملهم هلذه الغاية صادر عصر صاحليهم إال هلذه الغاية، وهي أن يشفعوا عند اهللا هل

وال ريب عن اعتقادهم يف أوليائهم أم ميلكون الشفاعة، وإال ما دعوهم من أجلها 
  ...وسألوهم إياها

إن الشفاعة ملك خالص هللا وحده، ولسنا نعلم أمساء من سيأذن هللا هلم بالشفاعة 
 ����نة أن رسول اهللا ، ولكن ما يف القرآن وال يف الس ����عنده يوم القيامة إال اسم حممد 

نسألك الشفاعة : "ميلك هذه الشفاعة، أو أنه يشفع من عنده ملن شاء فمن الشرك القول
اللهم : "ألنك ذا تسأله ما ميلك اهللا وحده، ومن ضراعة اإلميان أن نقول" يا رسول اهللا

  بيد أن الشيطان����إنا ندعوك أن جتعلنا ممن يستحقون يوم القيامة شفاعة رسولك حممد 
مث !! يسول لعباده أنه ال فرق بني السؤالني، وأن التفريق بينهما تزمت وتنطع يف الدين

 !!رون شفاعة حممدـيدفعهم إىل حرب املؤمنني بالفتنة وببهتان فيفترون عليهم أم ينك
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 نؤمن أصدق ـ واهللا الذي نعبده وحده ـال يا عبيد الطاغوت ويا أحالس الفتنة فإنا 
 بالشفاعة يوم القيامة حني يقع حتت العرش ����سبحانه سيأذن للرسول اإلميان بأن اهللا 

  .ساجداً

ون القبور ـام، والتماثيل، ويسألـون األنصاب، واألصنـك مبن يسألـفما بال
   .)١()واملشاهد، ويزعمون ألرباا الشفاعة

 ����ل وأصحه على أن الرسول ـ أصرح دلي ـرمحه اهللا تعاىلـ ويورد الشيخ 
�� : " ����ه ـ وهو قولة استقالالًـ ال ميلك الشفاعـ بله غريه ـ��� ���ط�מ ���

 مالك ����أفيدل هذا على أن الرسول : ( ـرمحة اهللا تعاىلـ  مث يقول عليه )٢( "א�!وض
للشفاعة، يتصرف يف ملكه كيف يشاء؟ أم أنه مأذون فيها فحسب، مقيد فيها مبشيئة 

نا يف احلديث أصحاب ينازع الرسول اهللا، ومبن يعلم سبحانه أم مستحقون الشفاعة، فه
إنك ال تدري ما أحدثوا : "يف شأن ورودهم احلوض، مث يغلب عليهم، ويقول اهللا له

  .)٣() فتأمل" بعدك 

الشرك الواقع يف عبادات أخرى صرفت لغري ـ رمحة اهللا تعاىل ـ ويبني الشيخ عليه 
إن التوسل إىل : ( ـ تعاىلرمحه اهللاـ اهللا تعاىل كالتوسل والنذر والذبح والقسم فيقول 

  .اهللا بغري طاعته وأمسائه وصفاته شرك، ويدخل حتت الغري هنا كل بشر مهما عال مقداره

IIII�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J :والنذر لغري اهللا شرك

W�V�U�TW�V�U�TW�V�U�TW�V�U�THHHH)٤(.   

  أليست اجلاهلية هي هي بعينها اآلن؟

                                 
 ).٧٤ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 حديث IIII����y��x��w����vy��x��w����vy��x��w����vy��x��w����v�� HHHH : باب يف احلوض وقول اهللا تعاىل، كتاب الرقاق،صحيح البخاري) ٢(

 وصفاته حديث ����صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا ) ٤٢٤ ، ص١٦ج( ٦٥٧٦رقم 
 .)٦٨، ص٧ج( ٦١١٨رقم 

 ).٧٤ـ٧٣ص ( لبد الرمحن الوكيع، دعوة احلق) ٣(
 ).٥٦  آية:  النحلسورة( )٤(
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�©�IIII�«�ª: والذبح لغري اهللا شرك �̈§�¦�¥�¤�£�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£

¬¬¬¬HHHH)١( .  

الذبح وإطعام الطعام واالجتماعات وختصيص األيام والليايل والنسك هو 
  .وغريها

��ن��ن��!�2��1����3ن��!������1	���ذ����!?���/< "والقسم بغري اهللا شرك 

 باهللا معصية وحلفه بغريه شرك وشتان  فحلفه كذباً���� هذا قول ابن مسعود )٢( " ��د+�@
  !!ما بينهما

 بعض تلبيس إبليس على العوام، وبعض شبه  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويوضح الشيخ 
 ما إهلا فإم موحدون، ولو عملوا كرباء املشركني الذين يدعون أم ما مل يسموا شيئاً

  .أعمال املشركني، ورددوا أقواهلم

إن الشيطان يلبس على أوليائه املعاصرين، : ( ـرمحة اهللا تعاىلـ يقول عليه 
ر أو الشرك ـم على الكفار واملشركني بالكفـ حيكفيزعمون كما أوحى إليهم أن اهللا مل

  .إال بسبب تسميتهم لبعض األحياء أو املوتى أو غريهم آهلة

يزعمون أن الشرك هو هذا فحسب، أما من يعمل عمل املشركني ويسلك 
  !! ما دام مل يقل عن شيء إنه إلهمسالكهم ويعبد عبادم فال يسمى مشركاً

قيقة، وتلبـيس لتـصوير     عمد للتعامي عن احل   هذا وهم حقري، وشرك كبري، وت     
  .)٣()اإلميانبصورة شركلا

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ويبني الشيخ    أن شرك اجلاهلية املعاصرة أشد مـن شـرك    
 مجيع معانيها على آهلة عبـاد       يف اللغة ومرتالً  " إله" معاين كلمة    اجلاهلية األوىل، مستقصياً  

                                 
 ).١٦٢  آية:  األنعامسورة( )١(
أبو بكر عبد الرزاق بن مهام ، حبيب األعظمي ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، الطبعة مصنف عبد الرزاق ) ٢(

 .)٤٦٩، ص٨ج (١٥٩٢٩حديث رقم  هـ،١٤١٣لثانية ، ا
 ).١٠ص (هـ ١٣٧٩ تاريخ ،٢عدد ، اهلدي النبوي، مقالة نور من القرآنجملة ) ٣(
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الصريح؛ فقد جعلوها   ن مل يسموها آهلة بالقول      األولياء حبسب واقع أقواهلم وأفعاهلم، وإ     
  .كذلك بالفعل

مث وصف اهللا . .: (. يف أبلغ عبارة وأدقها ـرمحة اهللا تعاىلـ يقول عليه 
القرآن عريب مبني جيب تفسري كلماته مبا هلا من معان يف لغته، : املشركني بأم اختذوا آهلة

 لك السبب الذي من أجله وصف اهللا ويذكر معاين كلمة إله واشتقاقها يف اللغة يظهر
عباد األولياء بأم اختذوا آهلة من دون اهللا، وكلمة إله مشتقة، إما من أله إهلة إذا عبد، 
أو من أله إذا حتري، أو من أهلت إىل فالن أي سكنت إليه، أو من أله إذا فزع من أمر نزل 

أمه وهي الناقة، هذا هو به، فآهله صديق له أي أجاره، أو من أله الفصيل إذا ولع ب
  .اشتقاق كلمة إله يف اللغة

فعلى األول يكون سبب وصفهم بذلك هو أم جعلوا هلم معبودين مع اهللا، 
: ، وعلى الثالثهو أم حريوا عقوهلم يف شأم، فلم يروهم مثلهم هللا عبيداً: وعلى الثاين

هو فزعهم إليهم : عهو سكون قلوم إىل ذكرهم، ونفوسهم إىل دعائهم، وعلى الراب
هو ولعهم الشديد : عند الشدائد،ينشدون منهم اإلجارة من الكروب، وعلى اخلامس

  .ؤالء وشدة تعلقهم م

 وصف اهللا سبحانه أولئك بأم ـ أو ببعضها ـتلك هي أهم األسباب اليت ا 
  ...اختذوا مع اهللا آهلة أخرى

حللف بأمسائهم والطواف حول واليوم يعبد الناس األولياء بالدعاء والنذر وا
قبورهم، فأهلوهم ذه العبادة، وال تطمئن قلوم إال بذكرهم، وال يسكنون إال إىل 

 إال عند قبورهم، فأهلوهم ذا ـ يف زعمهم ـدعائهم وال يستروحون أنسام اجلنة 
 الذكر وهذا السكون؛ ألن اهللا وحده هو الذي بذكره تطمئن القلوب، مث إم ال يفزعون
يف امللمات إال إليهم، وال يستجريون من الكروب إال م، فأهلوهم ذا، فليس أولياء 
املشركني اليوم آهلة هلم مبعىن واحد، بل بكل معىن تدل عليه كلمة إله، فهم هلم عابدون، 
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ويف شأم حمريون، ولذكرهم يطمئنون، وإليهم عند الروع يفزعون، وم عند الكروب 
  .)١()م أولياء، واهللا هو الويليستجريون، ويتخذو
 ببناء معادلة متساوية الطرفني بني املشركني  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويقوم الشيخ 

مث وصف اهللا املشركني بأم : (األول، واملشركني املعاصرين، فيقول عليه رمحة اهللا تعاىل
 شيء مادي  هو من له شركة مع آخر، أو آخرين يف)٢(اختذوا شركاء، الشريك يف اللغة

 يف جتارته، أو أمره، وليس بالزم أن يكون الشريكان شاركت فالناً: أو معنوي كما تقول
متساويني يف الذات والصفة، ومقدار الشركة، إذ تتحقق وصف الشخص بأنه شريك 

  .، واآلخر عبداًآخر بأقل جهد وأقل مال، وإن كان أحدمها أمرياً

ذرون هلم وحيلفون بأمسائهم فقد دمغهم وملا كان املشركون يدعون أولياءهم وين
  .ذ عبدوهم بالدعاء واحللف والنذرالقرآن بأم جعلوا هللا شركاء، إ

ذلك ما بسببه وصف اهللا أولئك بأم اختذوا شركاء، ومنه توقن أم مل يكونوا 
يفهمون أن أولياءهم يشاركون اهللا يف ملكه، أو خلقه، أو قدرته، وال فيما جيب أن يعبد 

 متاماً!! وحده، إذ كانوا ال يرون يف دعاء األولياء، أو النذر هلم، أو احللف م عبادةبه 
  .)٣()كما يفهم املشركون اليوم

ويقول يف موضع آخر عن نفس املقارنة واملعادلة بني املشركني األولني ومشركي 
ئد نذكر لك عقيدة مشركي اجلاهلية، لتقارن بينها وبني عقا: (املتصوفة املعاصرين

  املشركني اليوم، وأترك لك احلكم أي العقيدتني أشد إيغاال يف الشرك من األخرى؟

IIII�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª

É�È�Ç�Æ� Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÉ�È�Ç�Æ� Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÉ�È�Ç�Æ� Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÉ�È�Ç�Æ� Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºHHHH)٤( 

                                 
 .بتصرف يسري) ٦٤ـ٦٣ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 .)١٣ ، ص١٠ج( ذيب اللغة .)٢٧٩ص ،٥ج(الصحاح للجوهري : راجع ) ٢(
 .بتصرف)  ٦٥ص ( بد الرمحن الوكيلع، دعوة احلق) ٣(
 ).٣١ آية: سورة يونس( )٤(
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Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÒ�ÑÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÒ�ÑÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÒ�ÑÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÒ�ÑHHHH)١(.  
ان بالشاهد والغائب، وتوحيد كامل هللا يف ربوبيته، إميان كله يقني بأن اهللا هو إمي 

اخلالق الرازق املدبر مالك السماوات واألرض رب العرش العظيم، بيده ملكوت كل 
  .شيء جيري عباده، وال جيار أحد منه إذا مل جيره سبحانه

 أولئك، ةن بني عقيداتل اآليات وتدبرها يف حلظات مؤمنة فياضة باخلشية، مث قار
وعقيدة املتصوفة الذين يلعنون الشرك واملشركني، ويزعمون أم املثل العليا ألحبة اهللا 
الربانيني، سلهم عن أقطام كيف يدبرون األمر؟ وعن أهل تصرفهم فيمن يتصرفون؟ 

ت أن توقن ـ إذا شئـم، أو أقرأ ـوسلهم وسله! وعن حمكمتهم الباطنية فيمن حتكم؟
  . كتبهمـول مبا أق

IIII�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A :عند الشدة كان املشرك خيلص هللا الدين 
U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HU�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HU�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HU�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HHHHH)كانوا إذا مسهم ضر  )٢

دعوا اهللا سبحانه، ودعوا أولياءهم؛ فإذا ما حزب األمر أخلصوا هللا الدعاء فال يستجيب 
 أم سيشركون به ـ جل شأنه ـهلم ممن يدعوم إال رم الرمحن الرحيم، ويف علمه 

�_�`�I�I�I�I��b�a:مرة أخرى ولكنه فياض اجلود والرمحة سبحانه �̂]�\�[�Z�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z

�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

�a� �̀_�~�}� |�{�z�y� x�w�v�u�t�s�r�a� �̀_�~�}� |�{�z�y� x�w�v�u�t�s�r�a� �̀_�~�}� |�{�z�y� x�w�v�u�t�s�r�a� �̀_�~�}� |�{�z�y� x�w�v�u�t�s�r

                                 
 ).٨٩ ـ٨٤  األيات:  املؤمنونسورة( )١(
 ).٦٧  آية:  اإلسراءةسور( )٢(
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  ٤٥٧ 

e�d�c�be�d�c�be�d�c�be�d�c�b����£�n�m�l�k�j�i�h�g�f£�n�m�l�k�j�i�h�g�f£�n�m�l�k�j�i�h�g�f£�n�m�l�k�j�i�h�g�fHHHH)١( 

IIII�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S

ccccHHHH)٢ (IIII�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a
x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nHHHH)٣(.   

نفهم من هذه اآليات أن املشركني كانوا خيلصون الدعاء هللا عند الشدة، ونفهم 
أن شركهم كان سببه عدم إخالصهم الدعاء هللا، ونفهم أن إخالص الدعاء هللا هو 

  .ه، وإخالص الدين هو روح التوحيدإخالص الدين له سبحان

ا مما يعتقده الناس اليوم يف أوليائهم من زعمهم أم بيدهم األمر، وام فأين هذ
قوم إبراهيم !!  لقضاء حوائج اخللق يف الدنياأحياء يف قبورهم، وأم خيرجون منها أحياناً

ما استطاعوا ادعاء النفع والضر، واستماع الدعاء ملن يدعوم، أما هنا وهناك فامسع 
 القدرة على الرزق واإلحياء واإلماتة وتدبري أمر )٤(لألقطاب يزعمون لألقطاب

`�IIII�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a السماوات واألرض
�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�rq�p�o�n�m�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�rq�p�o�n�m�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�rq�p�o�n�m�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�rq�p�o�n�m
�ª�©� �̈ §� ¦�¥�¤�£¢�¡� �� ~�}�ª�©� �̈ §� ¦�¥�¤�£¢�¡� �� ~�}�ª�©� �̈ §� ¦�¥�¤�£¢�¡� �� ~�}�ª�©� �̈ §� ¦�¥�¤�£¢�¡� �� ~�}

««««HHHH)٦())٥(.  

                                 
 ).٢٣ـ٢٢  األيات:  يونسسورة( )١(
 ).٦٥  آية:  العنكبوتسورة( )٢(
 ).٣٢  آية: سورة لقمان( )٣(
ة م ، ـالسادة من باب السخري: اب األوىل ـود الشيخ باألقطـ أن مقصـ واهللا تعاىل أعلم ـالظاهر ) ٤(

. طب جنم تدور عليه األفالك كما يقول أهل اللغة ، وأصل القية فهو املصطلح الصويف املعروف وأما الثان
 .)١٦١، ص١ج(القاموس احمليط : وراجع 

 ).١٤ـ١٢  األيات:  غافرسورة( )٥(
 .بتصرف)  ٨٤ـ٨١ص( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٦(
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  ٤٥٨ 

 املعاين اللغوية والشرعية ويستقصي الشيخ أمساء املعبودين من دون اهللا تعاىل مبيناً
رك ـ أن أصل الشوت وغريها، وموضحاًـ وثن وصنم وويل وطاغلتلك املسميات من

 حديث ابن عباس وغريه يف شأن ودا وسواع ويغوث إمنا كان بتعظيم الصاحلني راوياً
ومما سبق ذكره من بيان األسباب : (ويعوق ونسرا مث يقول ترتلت عليه شآبيب الرمحة

كاء، وعباد أصنام وأوثان من أجلها بأم عباد آهلة، ومتخذوا شر اليت وصفهم اهللا
ومتاثيل، نؤمن أن ذلك كله ناتج عن عبادة الويل، وأن الفتنة بالصاحلني هي سبب 

 يف التعبري عما يعبده املشركون، فذلك الختالف الشرك؛ فإذا ما رأيت اختالفاً
االعتبارات، وإال فالشيء املعرب عنه واحد، فمعبودهم يوصف بأنه ويل باعتبار ما فهموه 

 ويوصف بأنه شريك باعتبار أم أشركوه يف العبادة مع اهللا، وبأنه إله باعتبار أم فيه،
ار ـأهلوه بكل معاين التأليه، وبأنه وثن أو صنم أو متثال باعتبار املشاهد احملس، أو باعتب

ما أقيم باسم الويل املعبود، ويوصف بأنه طاغوت باعتبار أنه أضلهم، أو ضلوا هم به، 
  .صدر اإلغراء بعبادة هذا املعبوداعتبار أنه موبالشيطان ب

وتوصف معبودام بأم أمساء ال وجود ملسمياا باعتبار احلقيقة حيث مسوهم 

IIII�j�i�h�j�i�h�j�i�h�j�i�h أولياء، واهللا هو الويل، وشفعاء واهللا هو الذي ميلك وحده الشفاعة

k�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kk�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kk�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kk�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kHHHH)١( .  

معبود من " غري" ملوصوف واحد، هو فال يفتنك املشركون بكثرة األوصاف فإا
   .)٢()دون اهللا، وال باختالف التعابري، فاحلقيقة املعرب عنها واحدة

�Mو'د�s��	Y�W� �

إن أهل الباطل ال يتكلون يف استدالهلم إال على شبه ال تسمن وال تغين من 
جوع، وليست سوى خيوط أوهام أوهى من بيت العنكبوت، ومن شبههم اليت يرددون 

، قوهلم إن املسلم الناطق بالشهادتني ال يوصف بالشرك ولو قال ما قال  وتكراراًمراراً

                                 
 ).٤٠  اآلية:  يوسفسورة( )١(
 .بتصرف) ٧٢ـ٧١ص( ، عبد الرمحن الوكيلحلقادعوة ) ٢(
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 من اآليات اليت تصف ـ واحلالة هذه ـوفعل ما فعل، وأن كل ما يف كتاب اهللا تعاىل 
  .إمنا هي خاصة باملشركني األولنيالشرك وأهله 

خيدع سدنة : (ا عليه شبهتهم هذه وراداً مبيناً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
الطواغيت عبيدها، فيقصون عليهم أن آيات الكتاب اليت حتذر من الشرك، وتتوعد 
  .املشركني باللعنة والغضب واخللود األبدي يف السعري، إمنا هي خاصة مبشركي اجلاهلية

  !! أما حنن فال صلة هلا بنا، ألنا بالشهادتني ننطق

 اهللا مبن نزل القرآن يف هذا الكفر يريد به ختصيص شريعة والذي يفتري
  !! عهدهم

وإذا كانوا يقولون ذلك عن اآليات اليت تنهى عن الشرك وحتذر منه، فلم ال يقولون 
مثله عن اآليات اليت تدعو إىل اإلميان وتأمر به؟ أال إنه السعار يشتد بصاحبه حىت يعض 

   .)١(!!)نفسه

عني عن عباد ويسترسل الشيخ يف الرد على شيخ من شيوخ التجديد املداف
  . باحلق واجلاه أمر شرعي ال شركياألولياء، واملستغيثني بالقبور، حني ادعى أن التوسل

مث .. .: ( عليها تلك الشبهة اللئيمة وراداً ناقالً ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
ما من شك يف جواز : تأنق الشيخ فأرسل من على منصته حكم شريعة هواه، فقال

 إال ما قضيت يل ـ أو حقه ـاللهم جباه فالن عندك : جلاه، كأن أقولالتوسل باحلق وا
  !! حاجيت

وما أدري كيف استطاع الشيخ أن يتناسى ما درسه عن حروف اجلر، وأن للباء 
 ال يصلح منها هنا إال أن تكون الباء للقسم، فالقائل جباه فالن يا رب )٢(أربعة عشر معىن

اعتقاد أن اهللا : م على اهللا بذلك فيه أمران خريمها شركأو حبقه إمنا يقسم على اهللا والقس
  .يغري ويبدل ما يريد تبعا ملا يريد املقِسم عليه بالبشر

                                 
 ).٧٦ص (  الرمحن الوكيل، عبدحلقادعوة  )١(
 .)١٣٧ ، ص١ج(مغين اللبيب :  راجع )٢(
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   .)١()املخالفة الصرحية للنص القاطع بالنهي عن احللف بغري اهللا: األمر الثاين

 على تلك الشبهة من ذلك املدافع  ـرمحه اهللا تعاىلـ وميكن تلخيص رد الشيخ 
  : املشركني املعاصرين يف نقاط هيعن 

  .حبق فالن أو جباه فالن هي باء القسم:  أن الباء يف قولهـ  أ 

  .)٢(  فإنه ال جيوز أن يقسم على اهللا تعاىل بأحد من خلقه أا إذا كانت قسماًـب 

 وإن كان ذلك خمالفا حلقيقتها النحوية يف ـ أن الباء على فرض أا للسببية ـج 
اب دعائه واحلصول على مبتغى ـ فإن اهللا مل جيعل من أسبـكورة اجلملة املذ
  :  ان إال ما كان بأحد أمور ثالثةـاإلنس

 .التوسل إليه بأمسائه احلسىن وصفاته العليا -

 .التوسل إليه بدعاء الرجل الصاحل احلي -

 .التوسل إليه بعمل اإلنسان نفسه ال بعمل غريه -

ذكورة فجاه املقسم به ليس من كسب وكل تلك األسباب منتفية يف اجلملة امل
فة من صفاته، وال هو  من أمساء اهللا تعاىل وال صمساًإس ـاإلنسان وسعيه، ولي

  .يدعاء صاحل ح

 أن الشيخ نفسه الذي يدافع عن قائلي تلك املقالة حنفي املذهب متعصب ملذهبه يف – د 
ال يستطيع ا وـل وسننهما ومندوبامـدقائق العبادات كفرائض الوضوء والغس

، فكيف خيالفه يف وال يقبل خمالفة إمامه يف شيء من ذلك وإن كان مذهبه مرجوحاً
                                 

 ).٧٨ـ٧٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
مكتبة الغرباء ،  حممد علي عجال: ت  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ريـالرد على البك: راجع ) ٢(

  حممد بن أيب بكر ،اللهفان  و إغاثة )١٥٤، ص١ج(. هـ١٤١٧الطبعة األوىل ، ،  املدينة املنورة ،األثرية 
 بريوت الطبعة الثانية ، ، دار املعرفة ،حممد حامد الفقي : ت اجلوزي ، املعروف بابن قيمالزرعي 
 .)٢١٦، ص١ج( .م١٩٧٥ /هـ١٣٩٥
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  ٤٦١ 

وأجل صاحبيه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أس الدين وأساسه وهو التوحيد، فإن أبا حنيفة 
  .)١( مينعان التوسل إىل اهللا حبق فالن أو جباه عالن

عض من يدعي العلم عن أولئك  ما يعتذر به ب ـرمحه اهللا تعاىلـ مث يورد الشيخ 
 ويلخص  حمكماً، مث يرد عليه رداًـ حبسن نية أو بسوئها ـ عنهم املشركني، مدافعاً

  :أعذارهم الواهية يف نقاط منها

  . ادعاء اجلهل ـ أ 

 ادعاء عدم قصد الشرك بتلك األقوال واألفعال، ويستدلون على تلك الشبهة ـب 
" إمنا األعمال بالنيات:" ـ ه وصحبه وسلمصلى اهللا عليه وآلـ الدنيئة بقوله 
  .وبئس الفهم

E10���E1=���./"�[�/"�Hد'������Wو����cא�� �

اب التوحيد، وهو مما علم من الدين بالضرورة ـعدم العذر باجلهل يف ب: األوىل
  .ذر ألحد جبهلهعفال 

  :وعان ناجلهل : ىل تفصيل؛ فنقول إوهذه املسألة حتتاج "... 

ن تفريط وإمهال مع عه اإلنسان، وجهل ال يعذر فيه، فما كان ناشئاً جهل يعذر في
ن عوما كان ناشئاً يف املعاصي،  قيام املقتضي للتعلم؛ فإنه ال يعذر فيه، سواء يف الكفر، أو

أي مل يهمل، ومل يفرط، ومل يقم املقتضي للتعلم بأن كان مل يطرأ على باله خالف ذلك، 
عذر فيه، فإن كان منتسباً إىل اإلسالم؛ مل يضره ، وإن كان  فإنه ي ؛أن هذا الشيء حرام

                                 
الرمحن أبا بطني  عبد اهللا بن عبد، جيستأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جر: للتوسع يراجع ) ١(

 /هـ١٤٢٢ ، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة،بد السالم بن برجس العبد الكرميع :ت  ،هـ١٢٨٢
 أبو عبد اهللا مشس الدين بن حممد ،جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية  و)١٩١، ص١ج( م٢٠٠١

، ٢ج( م١٩٩٦/هـ١٤١٦ ،األوىل لطبعةا،  دار الصميعي،هـ١٤٢٠املتوىف(بن أشرف بن قيصر األفغاين ا
  .)١١٢٣ص
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  ٤٦٢ 

لقول الراجح، فهو كافر يف الدنيا، لكن يف اآلخرة أمره إىل اهللا على امنتسباً إىل الكفر؛ 
  .)١(..." اجلنة، وإن عصى دخل النار  لميتحن، فإن أطاع دخ

فهمون من قدرم على التعلم واحلفظ والفهم، بدليل ما حيفظون وي: الثانية
األوراد والصلوات الشركية اليت ميليها عليهم شيوخهم يف الضاللة ودقة متييزهم لتلك 

  .األمور الشركية والبدعية، وعدم وقوع أغالط منهم يف أدق تفاصيلها

حياول بعض من يلبسون مسوح التجديد : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
إن جهل حقيقة : م عوام جهلة وأقول هلؤالءالدفاع عن عباد القبور؛ فيعتذرون عنهم بأ

التوحيد على العهود اليت يأخذوا عليهم، وحيفظون جيدا ما يلقنه هلم سادام من 
وصلوات شركية، وأنباء املعجزات والكرامات آلهلتهم، ويسألون كل يوم مىت " أوراد"

" يوم الكنسه"السيد، ورجبيته، ومىت يكون عيد الدسوقي، ومىت يكون " مولد"يكون 
أفمن عنده العلم ذا والقدرة على التعلم نعتذر عنه باجلهل، وال نطالبه بأن يعي جيدا، 
وبأن يتدبر آيات ربه، ويتعلم كيف يوحد ربه يف ربوبيته وألوهيته، ومن عجب بعض 

اجلهل بالقانون "اليت تقرر مبدأ مهما يف القانون " كلية احلقوق"املعتذرين أم أساتذة يف 
، فهل يستطيع الشيخ ادد أن يعتذر حىت عن سارق جائع فقري )٢(" يعفي من العقوبةال

بأنه كان جيهل عقاب السارق يف القانون؟ هذا على فرض أن من يدعون القبور عوام 
   .)٣(!!) وعباقرة حواش ومتون كباراًجهلة، بيد أن منهم أحباراً

وا، مث يفندها تفنيد اخلبري هكذا إذن يبني الشيخ هذه االفتراءات اليت يزعم
 أن عباد القبور عوام جهلة، مث يرد على ذلك باألدلة ـ  جدالًـاملتقن، فيفرض 

، مث يبني أم يف احلقيقة  مقنعاً عقالنياًالشرعية، والقانونية ملن ال يؤمنون بالشرع، رداً

                                 
 دار ابن اجلوزي، الرياض ،هـ،١٤٢٤، ٢القول املفيد على كتاب التوحيد، حممد بن صاحل العثيمني، ط) ١(

 ) .١٧٣، ص ١ج(

ال عذر ألحد يف جهل :  وبلفظ ، والدساتري ذا اللفظ أحياناًلقاعدة يف مجيع القوانني الوضعيةوتتكرر هذه ا) ٢(
 . القانون

 ).٥٨ـ٥٧ص ( د الرمحن الوكيل، عبدعوة احلق) ٣(
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  ٤٦٣ 

عارف اإلسالمية من  وال جهلة بل منهم العلماء الكبار، املتفننون يف شىت املليسوا عواماً
لغة وأصول وقرآن وحديث، ومنهم حافظوا املتون، وشروحها وحواشي الشروح؛ بل 

  .وحواشي احلواشي

فالقضية إذن ضالل مقصود أو غري مقصود، واملهم أن اجلهل بريء من هذا 

  .الضالل براءة الذئب من دم يوسف

" األعمال بالنياتإمنا "ويبني الشيخ استدالهلم الثاين بعدم القصد، أو حبديث 

ومن أدلة الشيخ على زعمه أن هؤالء الداعني . .: (. ـرمحة اهللا تعاىلـ فيقول عليه 

وهذه هي حال املشركني "!! إمنا األعمال بالنيات "دون أنه شرك ـللقبور ال يعتق

IIII�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l وفتنتهم عند اهللا يوم القيامة

¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�yx�w¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�yx�w¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�yx�w¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�yx�wHHHH)هللا سبحانه وا )١

يذكر لنا يف كتابه أن املشرك يوم القيامة لن ينفعه اعتذار جبهل ولن يعفيه من العقاب 

IIII�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e دعوى أن علماءه أضلوه
p�op�op�op�oHHHH)هل أعفاهم ! فهل أعفى اجلهل هؤالء من تقليب وجوههم يف النار؟ )٢

 الالًـدون ضـانوا يريم وكربائهم فأضلوهم، وما كـوا بعلم سادـاعتذار بأم وثق

 ـ وهل ضلوا قبل اليوم ـاليوم  ل عوامناـ؟ وهل يضالالًـبون متابعتهم ضـأو حيس

   .)٣()إال بطاعتهم للكهان واألحبار؟

فتراه يرد على دعوى عدم القصد هذه، أو عدم نية الشرك بنقطتني يف غاية الدقة 

  : والعلمية

                                 
 ).٢٣ـ٢٢  األيات:  األنعامسورة( )١(
 ).٦٦  آية:  األحزابسورة( )٢(
 ).٥٨ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٣(
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  ٤٦٤ 

رين عنهم بعدم وجود نية الشرك أن املدافعني عن عباد القبور املعتذ: א7و$

عندهم مل يطلعوا على ما يف قلوم حىت يعرفوا هل عندهم نية ألفعاهلم وأقواهلم تلك؛ إذ 

  .ال يعلم ما يف القلوب إال اهللا

+ لكل فعل وقول من نية أن الواقع يثبت عكس ذلك، وهو أنه ال بد: وא����
  . يسببهثاعب يصدر عنها

هل : وأقول كذلك.. .: ( هذا املعىن فيقول ـتعاىلرمحه اهللا ـ يوضح الشيخ 
سربمت أغوار قلوم؛ فرأيتم ما استكن فيها من شعور واعتقاد فيمن يدعوم؟ فال بد 
وراء كل قول أو عمل من باعث يصدر عنه، وغاية إليها يتوجه، إال قول وعمل اانني، 

شؤون الدنيا واملال تصرفا أم يتصرفون يف  والداعون للقبور ليسوا مبجانني، بدليل
 أن وراء دعائهم للموتى نية، ـ وال ريب ـ، وهذا يثبت )١(يشهد هلم باحلذق والرباعة

ويف نفوسهم شعور تام مبا يفعلون وهلم غاية إليها يتوجهون، واعتقاد يف موتاهم أم 
ميلكون ما يسألون وهلذا يلحون يف دعائهم ليستجيبوا هلم عند رم، وهذا هو 

   .)٢()ركالش

 لتلك الشبه واألباطيل، يبني الشيخ اية  ـرمحه اهللا تعاىلـ وبعد تفنيد الشيخ 
 من تلك العواقب، ومنبها الشرك، وعاقبة املشركني وحوارام العقيمة يوم القيامة، حمذراً

على أن اهلروب من ذلك املوقف املخزي إمنا يكون اآلن، قبل أن حيصل الندم يوم 
  .ساعة مندمالقيامة، والت 

 ث عنـد املشركون يف البحـوسيج : ( ـ اهللا تعاىلـهرمحـ ه ـول عليـيق

�IIII�b�a :شفعائهم يوم القيامة، ويقولون �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y

                                 
رق شرعية ـده ، وينميه ، وبطـه واستثماره مبا يزيـفهم من أكثر الناس مجعا للمال ، وخربة يف تكديس) ١(

:  ، كما قال تعاىل م ليسوا جمانني ، بل هلم عقول ، وإن مل تغن عنهم شيئاًوغري شرعية ، وهذا يدل على أ
IIII ...²��±��°��¯��®��¬���«��ª��©��¨���������� ... HHHH.  

 ).٦٠ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
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  ٤٦٥ 

�s�r�q�p�o�n�m�l� k�j�i�h�g�f�e�d�c�s�r�q�p�o�n�m�l� k�j�i�h�g�f�e�d�c�s�r�q�p�o�n�m�l� k�j�i�h�g�f�e�d�c�s�r�q�p�o�n�m�l� k�j�i�h�g�f�e�d�c

ttttHHHH)وما هي إال حلظة تفجؤهم بعدها احلقيقة الرهيبة الصاعقة، مث تقحمهم يف  )١
م شيا، فيصرخون ثائرين يف وجوه من أهلوهم يف الدنيا، السعري الزبانية، فتشويهم جهن

فيا له من  )٢(I�I�I�I�x�w�v�u�ts�r�q�p�o�n�mx�w�v�u�ts�r�q�p�o�n�mx�w�v�u�ts�r�q�p�o�n�mx�w�v�u�ts�r�q�p�o�n�mHHHH:وأضلوهم
   .)٣()أشرقت له الظلمات يا رب العاملنينعوذ يوجهك الذي !! مصري

                                 
 ).٥٣  اآلية: سورة األعراف() ١(
 ).٩٨ـ٩٧  األيات:  الشعراءسورة( )٢(
 ).٧٦ـ٧٥ص ( كيل، عبد الرمحن الودعوة احلق) ٣(
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  ٤٦٦ 

J��K�38א	א9� �

+�@PQא�7+�א���+�Lא���*�א��א��M�N��O�,ن��,���Hد���  

األمة  ببيان مظاهر الشرك املنتشرة يف  ـ تعاىلرمحه اهللاـ لقد اهتم الشيخ 
أحسن  على هداية الناس للحق ب ـرمحه اهللا تعاىلـ  منه اًص، حر شافياًاإلسالمية بياناً

  .عبارة وأمجلها وأدقها

 مبا أغىن عن إعادته هنا، )١(وقد بني يف املباحث السابقة بعض االحنرافات الشركية
  . يتعرض هلا يف السابق بشكل مفصل كما هي هناوباملقابل ركز هنا على مظاهر مل

 إىل أنه ليس بصدد اإلحاطة واإلحصاء لكل  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويشري الشيخ 
  :مظاهر الشرك ولكنه سوف يبني بعضها غري ما بني سابقاً

لست يف سبيل اإلحاطة مبا يتفشى اليوم بني : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
 اجلاهلية وعاداا؛ بل بسبيل إشارة تغين عن العبارة، ومن املسلمني من صور الوثنية
   .)٢()مظاهر الشرك غري ما قدمت

  : مث أخذ يعددها ويوضح أدلتها من الكتاب والسنة على النحو التايل

١�#� #+W���1وא��Dא��j?,�\�1^Qمن الشرك اآلمث، وادعاء الربوبية اإلفتاء يف دين اهللا : �א
سوله، فإذا أفىت عامل حبكم يعلم أنه خيالف الكتاب والسنة كان بغري كتاب اهللا وسنة ر

}�|�{�~���}�|�{�~���}�|�{�~���}�|�{�~����I�I�I�I:ذب، واهللا يقولـممن يفترون على اهللا الك

�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡

�́³�²�́³�²�́³�²�́³�²HHHH)٣( IIII�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v

                                 
 .كالشرك بدعاء غري اهللا تعاىل، والنذر لغريه، واحللف بغريه، وطلب الشفاعة من غريه ) ١(
 ).٩٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
 ).١١٦  اآلية:  النحلسورة( )٣(



���������א��������د�א�������Wא�	���א��������W� �

 

 

  ٤٦٧ 

h�g�f�e�d�c�bh�g�f�e�d�c�bh�g�f�e�d�c�bh�g�f�e�d�c�bHHHH)١( IIII�i�h�g�f�e�d�c�b�i�h�g�f�e�d�c�b�i�h�g�f�e�d�c�b�i�h�g�f�e�d�c�b

s�r�q�p�o�n�m�l�k�js�r�q�p�o�n�m�l�k�js�r�q�p�o�n�m�l�k�js�r�q�p�o�n�m�l�k�jHHHH)٢(.   

©�IIII�®�¬�«�ª�©�®�¬�«�ª�©�®�¬�«�ª�©�®�¬�«�ª :الويل واستئصاهلم بالعذابه بـويتوعدهم سبحان

�̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯HHHH)واملفيت بغري ما شرع اهللا وهو على  )٣
  .بينة من كتاب اهللا وسنة رسوله أخبث من يفترون الكذب على اهللا

IIII�h�g�f�e�d�c�b�a�̀�h�g�f�e�d�c�b�a�̀�h�g�f�e�d�c�b�a�̀�h�g�f�e�d�c�b�a�̀ :وهلذا حكم اهللا سبحانه بكفره

l�k�j�il�k�j�il�k�j�il�k�j�iHHHH)٤(.   

يعلم أحكام الشريعة من الكتاب أما إذا نصب نفسه لإلفتاء بدين اهللا وهو ال 
والسنة؛ فهو ممن يقولون على اهللا بغري علم، والقول على اهللا بغري علم أشد وأخبث من 

I�I�I�I��_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p:الشرك

m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`HHHH)ذكر حترمي القول على اهللا  )٥
؛ ألن أثره يتعدى إىل د خطراًبغري علم بعد ذكر حترمي الشرك دليل على أنه أخبث وأش

، فيشركون كما أشرك، ويقولون للناس ما قاله غري صاحبه ممن يتخذون هذا املفيت رباً

IIII�Í�Ì�Ë�Í�Ì�Ë�Í�Ì�Ë�Í�Ì�Ë :على اهللا بغري علم، وألنه عمل الشيطان، إذ حيذرنا اهللا منه بقوله

Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎHHHH)٦(.   

  

                                 
 ).١٤٤  اآلية:  األنعامسورة( )١(
 ).٧  اآلية:  الصفسورة( )٢(
 ). ٦١  اآلية: طهسورة ( ) ٣(

 ).١٠٥  اآلية:  النحلسورة( )٤(
 ).٣٣  اآلية: سورة األعراف() ٥(
 ).١٦٩  اآلية: سورة البقرة() ٦(
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  ٤٦٨ 

�+�ل�א : "كما جاء يف مسلمـ عليه الصالة والسالم ـ ويقول ��$��	���:�/��

���מ،� A��!�� ��� ����מ� A��!و� �א�4��ط�ن، ���������מ ، ���!� Bد���� A�$�

  .)١( " و�����מ��ن����4وא��/�����מ���زل��	�
�ط���

احلكم بالشرك على عام قد يفهم منه  هناالوكيل ـ رمحه اهللا ـ /  كالم الشيخ
  .كل الفقهاء املقلدين

يف ذم املقلدين املتعصبني  لوغن العلى العموم كان موإذا ترك كالمه هكذا 
  . حتتاج املسألة إىل شيء من اإليضاح والتفصيل  ولذلك؛والسنة للكتاباملخالفني 

شرعاً فقد مفمن قصد احملادة واملشاقة واخلروج عن شرع اهللا وتنصيب نفسه 
  .وقع يف الشرك ألنه بدل شريعة اهللا وهو عامل معرض عنها معتقداً أن غريها خرياً منها 

 ـ إىل مذهب أو شيخ وحنو ����أما من رغب عن كتاب اهللا وسنة رسوله ـ 
ة ـجن التقليد قبل بلوغ احلإال أ" د احملرم ـن فقد وقع يف التقليـذلك من جفاه املقلدي

 ينكرو! ة ، نعم جاإلقامة على ذلك بعد بلوغ احل: كر احلرام ن، إمنا املذموم املال يزم
 ـ واإلقبال على تعلم الكتب املصنفة يف ���� ـ اإلعراض عن كتاب اهللا وسنة رسوله
   .)٢(" الفقه إستغناء ا عن الكتاب والسنة 

 ـ وأخطأ يف ����ومن اجتهد وهو ال يريد خمالفة كتاب اهللا وسنة رسوله ـ 
نأخذ بكل ما قاله الفقهاء ألم قد يصيبون وقد : وأنا ال أقول " إجتهاده فهو معذور 

 يوجد حال من  ـ ، وال����ل ما قاله اهللا ورسوله ـ خيطئون ، بل جيب أن نأخذ بك
ا وحيلها ـه ما يزيل إشكاهلـاس إال ويف كتاب اهللا وسنة رسولـنوال تقع بني الحاأل

 ، قصريتذا ـأو الفهم هذا قصور ، أو نقص التدبر وهولكن اخلطأ إما من نقص العلم 
ق ؛ فالبد أن ول إىل احلـم وبذل اجلهد يف الوصـأما إذا وفق اإلنسان بالعلم والفه

  .)٣(. " ..يصل إليه 

                                 
 كتاب اجلنة وصفة نعيمها ،صحيح مسلم واحلديث خمرج يف .)١٠٠ص( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(

 .)١٥٨، ص٨ج( ٧٣٨٦م  حديث رق، باب الصفات الىت يعرف ا ىف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار،وأهلها
  ) .٤٧٣ص ( ، سليمان بن عبد اهللا ،  كتاب التوحيد،عزيز احلميد يف شرح تيسري ال)٢(

 .)١٦١، ص ٢ج  (توحيد، حممد بن صاحل العثيمينيل القول املفيد على كتاب ا)٣(
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  ٤٦٩ 

 ـ وجيب ����وعلى كل مسلم أن حيذر من خمالفة كتاب اهللا وسنة رسوله ـ 
بل الفرض واحلتم على املؤمن إذا بلغه " عليه أن يقدم قول اهللا ورسوله على كل قول 

ل به ـىن ذلك يف أي شيء كان أن يعمـ ـ وعلم مع����ة رسوله ـ ـكتاب اهللا وسن
 ـ ، وأمجع على ذلك ���� أمرنا ربنا تبارك وتعاىل ونبينا ـ كخالفه ، فبذلولو خالفه من 

  .)١(.. " العلماء قاطبة اإلجهال املقلدين وجفام ، ومثل هؤالء ليسوا من أهل العلم 

�وא��M	�ن��##�٢ �א47	�'  ��  ��א�� v2(W  ومن الشرك يف األلوهية، بل يف الربوبية أخذ
شرعه اهللا وبينه يف كتابه، وفصلته سنة رسوله، ومبعىن الدين مما يشرعه الناس، ال مما 

من العلماء الذين يتقيدون يف دينهم مبذهب خاص يرونه احلق كله واهلدى : أصرح

¨�©�IIII�ª�©�¨�ª�©�¨�ª�©�¨�ª :كله؛ فاهللا سبحانه يقول عن اليهود والنصارى
� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«

Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹HHHH)٢(.  

  .، وال من النصارى أن راهبا ربهوما قال واحد من اليهود أن ربه حرب

ولكن اهللا سبحانه وصفهم بذلك ألم تركوا ما شرع اهللا سبحانه وراحوا 
  .يأخذون أحكام دينهم من أولئك األحبار والرهبان

هلا بأنه  ���� تفسري ابن كثري هلذه اآلية وتفسري النيب  ـرمحه اهللا تعاىلـ مث نقل 
  .ل مث نقله عن ابن عباس وحذيفة بن اليمان وغريهماتبعوهم يف حتليل احلرام وحترمي احلال

وما : ( هلذه اآلية���� على تفسري النيب  معقباً ـرمحه اهللا تعاىلـ مث قال الشيخ 
 مع  بيان، وال بعد معرفته بكتاب اهللا معرفة وما إخالك إال مؤمناً����بعد بيان رسول اهللا 

له شرك يف ربوبية اهللا سبحانه احلق بأن أخذ أحكام الدين من غري كتاب اهللا وسنة رسو
   .)٣()مبا بني لك الرسول الصادق األمني يف تفسري اآلية

                                 
  ) .٤٧٢ص ( ، ليمان بن عبد اهللا، كتاب التوحيد، س تيسري العزيز احلميد يف شرح)١(

 ).٣١  اآلية:  التوبةسورة( )٢(
 ).١٠٢ـ١٠١ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٣(
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  ٤٧٠ 

به علماء األمة املخلصون عرب التاريخ ارحوال شك أن التعصب ملذهب معني قد 
، وبينوا أن كل مذهب مهما كان فيه من مسائل صحيحة موافقة للراجح حسب األدلة 

  .ففيه أمور جانبه الصواب فيها

ما منا إال راد : تلخيص ذلك كله هو ما قاله اإلمام مالك ـ رمحه اهللا تعاىل ـ و
  .ذا القرب صلوات اهللا وسالمه عليهومردود عليه إال صاحب ه

لبني طاعة للمخلوق وجعله هو الشرع هذا احترمي احلالل البني وحتليل احلرام أما 
  .اءملوجود عند املتعصبني من الفقههو الشرك ، وليس التأول ا

وال اتباع ح رمحه اهللا ـ هنا البد من بيان أولضبط كالم الشيخ الوكيل ـ
  .ء يف حتليل ما حرم اهللا أو العكسالعلماء أو األمرا

وأعلم أن اتباع العلماء أو األمراء يف حتيل ما حرم اهللا أو العكس ينقسم إىل " 
  :ثالثة أقسام 

اً له ، ساخطاً حلكم اهللا ؛ فهو كافر أن يتابعهم يف ذلك راضياً بقوهلم ، مقدم: األول 
ألنه كره ما أنزل اهللا فأحبط اهللا عمله ، وال حتبط األعمال إال بالكفر ، فكل 

  .من كره ما أنزل اهللا ؛ فهو كافر 

مثل وأصلح للعباد والبالد ، أأن يتابعهم يف ذلك راضياً حبكم اهللا وعاملاً بأنه : الثاين 
هذا ال يكفر ، ولكنه فاسق وله حكم غريه من ولكن هلوى يف نفسه اختاره ، ف

  .العصاة 

  : أن يتابعهم جاهالً ، فيظن أن ذلك حكم اهللا فينقسم إىل قسمني: الثالث 

 ، فهو آمث ؛ ألن رو مقصأ  ـ أن ميكنه أن يعرف احلق بنفسه ؛ فهو مفرط أ
  . بسؤال أهل العلم عند عدم العلم راهللا أم

كنه التعلم فيتابعهم تقليداً ، ويظن أن هذا هو ب ـ أن ال يكون عاملاً وال مي
  .احلق ، فهذا ال شيء عليه ألنه فعل ما أمر به وكان معذوراً بذلك 

  ؟ر أهل القسم الثاينملاذا ال يكف: قيل فإن 
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  ٤٧١ 

أننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفري كل صاحب معصية يعرف أنه : أجيب 
   .)١(" عاص هللا ويعلم أنه حكم اهللا 

٣�##<��W)٢(��א���א^+�وא����D+�وאد"�\����^+�א�? �

 مهمة ميكن تلخيصها على يبني الشيخ من خالل كالمه على هذه النقطة أموراً
  : النحو التايل

  . شركـ لنفسه أو لغريه ـ ادعاء معرفة شخص ما الغيب  ـ أ 

  . العرافة والكهانة والتنجيم من ادعاء الغيب؛ فهي إذن شركـب 

الئكة ال يعلمون من الغيب إال ما أطلعهم اهللا عليه حلكمة إهلية، أما غري  الرسل واملـج 
  .ذلك فال يعلمونه

عليه ـ  اجلن ال يعلمون الغيب، بدليل مكوثهم يف العذاب املهني يف قصة سليمان ـد 
  . ـالصالة والسالم

                                 
 .بتصرف يسري ) ١٥٧ ص ،٢ج (القول املفيد على كتاب التوحيد، حممد بن صاحل العثيميني ، ) ١(
لغيب ، فكل ما مل يطلع عليه اخللق ومل يعلموا ، أو باعتقاد أن غري اهللا تعاىل يعلم االشرك بدعوى علم الغيب") ٢(

  .به بأحد احلواس اخلمس فهو من علم الغيب 
فمن أدعى أن أحداً من اخللق يعلم الغيب فقد وقع يف الشرك األكرب املخرج من امللة ، ألن يف ذلك ادعاء 

  :رك بدعوى علم الغيب ومن أمثلة الش" علم الغيب"مشاركة اهللا تعاىل يف صفة من صفاته اخلاصة به ، وهي 
  .ـ اعتقاد أن األنبياء أو أن بعض األولياء والصاحلني يعلمون الغيب   أ 
  .والكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب :  ـ الكهانة ب
 ـ اعتقاد بعض العامة أن السحرة أو الكهان يعلمون الغيب ، أو تصديقه هلم يف دعواهم معرفة ما سيقع ج

  .يف املستقبل 
  ."وهو االستدالل باألقوال الفلكية على احلوادث املستقبلة : التنجيم  ـ د 

 ) ٢١١ص ( هـ ١٤٢٩ ، دار األصمعي ، الرياض ، ٤تسهيل العقيدة اإلسالمية ، عبد اهللا اجلربين ، ط 
 .بتصرف 
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  ٤٧٢ 

  : مث يورد الشيخ األدلة من القرآن الكرمي على كل ذلك ومنها

IIII�]�\�[�Z�Y�X�W�]�\�[�Z�Y�X�W�]�\�[�Z�Y�X�W�]�\�[�Z�Y�X�Wf�e�d�c�b�a�̀ـ  �_�̂f�e�d�c�b�a�̀ �_�̂f�e�d�c�b�a�̀ �_�̂f�e�d�c�b�a�̀ �_�̂HHHH)١(.   

�IIII�¼�»�º�¹�¸�¶�µ ـ �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� ¨�¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� ¨�¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� ¨�¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� ¨

Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½HHHH)٢(.  

�IIII�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ðـ  Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð� Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð� Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð� Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È

Ù�Ø�×�ÖÙ�Ø�×�ÖÙ�Ø�×�ÖÙ�Ø�×�ÖHHHH)٣( .  

  . )٤(IIIIÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇHHHHـ 

  . )٥(IIIIÐ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÐ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÐ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÐ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºHHHHـ 

IIII�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nـ 

�̄®�¬�«�ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�̄®�¬�«�ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�̄®�¬�«�ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�̄®�¬�«�ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢HHHH)٦( . 

I�I�I�I������D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�A: وهو أفضل خلق اهللا تعاىل����ويقول تعاىل يف شأن حممد 

�U�T�S�R�Q�P�O�N�M� L�K�J�I�H�G�F�E�U�T�S�R�Q�P�O�N�M� L�K�J�I�H�G�F�E�U�T�S�R�Q�P�O�N�M� L�K�J�I�H�G�F�E�U�T�S�R�Q�P�O�N�M� L�K�J�I�H�G�F�E

_�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V_�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V_�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�V_�̂ �]�\�[�Z�Y�X�W�VHHHH)٧(.   

  

                                 
 ).٦٥  اآلية:  النملسورة( )١(
 ).١٧٩ اآلية: سورة آل عمران( )٢(
 ).٢٠ اآلية: سورة يونس( )٣(
 ).٢٦ اآلية: سورة اجلن( )٤(
 ).٢٥٥ اآلية: سورة البقرة() ٥(
 ).٥٠ اآلية: سورة األنعام( )٦(
 ).١٨٨ اآلية: سورة األعراف() ٧(
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  ٤٧٣ 

؛ فما بالك  ���� على أنه إذا كان هذا شأن حممد  ـرمحه اهللا تعاىلـ وينبه الشيخ 
أم يطلعون على اللوح بالفساق الزنادقة املخابيل، وهم يقسمون أم يعلمون الغيب، و

احملفوظ، وأم حينما يقترفون فاحشة ما من زىن أو غريه، فذلك ألم اطلعوا عليها 
  .مكتوبة عليهم يف اللوح احملفوظ

  ؟����أليسوا ذا يصرحون بأم أفضل من رسول اهللا : مث يتساءل الشيخ

األثري يف  تعريف الكاهن والعراف عن ابن  ـرمحه اهللا تعاىلـ مث ينقل الشيخ 
  . من خالل ذلك التعريف أنه ينطبق على كثري من املتصوفةالنهاية، مبيناً

اخلرب عن الكائنات يف مستقبل هو الذي يتعاطى "والكاهن : (  ـرمحه اهللاـ يقول 
  "الزمان ويدعي معرفة األسرار 

هو من يزعم أنه يعرف املور مبقدمات أسباب يستدل ا على " :والعراف 
  .)١(") كالم من يسأله أو فعلهمواضعها من

مث يورد األدلة على شرك الكهان والعراف؛ بل على كفر من صدقه يف ادعائه 
  :  هي ـرمحه اهللا تعاىلـ علم الغيب، واألدلة اليت ذكر 

��א��@: " ����قوله ـ ������و���#��@�ن��������د+	������)ول��)د�����������زل�

  .)٢( "�!�د

  .)٣( "א�ط����وא�ط�ق��ن�א���Aא�$���%�و : " ����قوله ـ 

والطرية هي التشاؤم من الفأل الرديء، وأخس : ( ـرمحه اهللا تعاىل ـ مث يقول
فتح الصحف ليأخذ الشخص فأله من أول آية يقع عليها : مظاهرها الوثنية اآلن

                                 
 ).١٠٤ص (دعوة احلق، عبد الرمحن الوكيل ) ١(
 باب تكفري الساحر وقتله إن ، كتاب مجاع أبواب كفارة القتل،حممد عبد القادر عطا: ت ،السنن الكربى) ٢(

  .)١٣٥، ص٨ج (١٦٢٧٣ن ما يسحر به كالم كفر صريح حديث رقم كا
وضعفه األلباين ) ٢٣، ص٤ج (٣٩٠٩ حديث رقم ، باب يف اخلط وزجر الطري، كتاب الطب،سنن أىب داود) ٣(

 .يف ضعيف سنن أيب داود
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  ٤٧٤ 

الضرب باحلصا : بصره،والعيافة زجر الطري، والتفاؤل بأمسائها وأصواا وممرها، والطرق
وهلذا كله نظائر وأشباه " ضرب الرمل والودع" يفعله النساء أو اخلط يف الرمل،الذي

وإن اختلفت األمساء، وكلها منتشرة اليوم، ال بني اجلهلة والعوام؛ بل بني ذوي اجلاه 
  !! العريض، وذوي الشهادات الكبرية

، ولست أدري أي رجل هذا الذي "حتضري األرواح"و" قراءة الكف"وخباصة 
  ف امرأته لشيطان يطالع فيها اإلمث والفتنة ويثريمها؟يقدم ك

ع املواليد، فإليك من هدي الرسول ـطوال: أما التنجيم، أو ما يسميه الفلكيون
ن�א���وמ�א+��س�4$�%��ن�א�
!��زאد���DDو�ن�א+��س�����@: "ما يكشف لك عنه

   .)٢())١( " ���زאد

���Wא��٤�##�8 �

 من مظاهر المه عن السحر وكونه مظهراً ك ـرمحه اهللا تعاىلـ يبدأ الشيخ 
 )٤(، وابن فارس يف معجمه)٣( تعريفه عن الراغب يف مفرداتهالشرك بتعريف السحر ناقالً
 وهم شبه )٧( والرازي يف تفسريه)٦( وابن األثري يف النهاية)٥(والفريوزابادي يف قاموسه

قيقته، وجيري جمرى جممعني على أن السحر خمتص بكل ما خيفى سببه ويتخيل على غري ح
هذا هو معىن السحر يف اللغة اليت : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ التمويه واخلداع، مث يقول 

شرفها اهللا فرتل ا كتابه وهو غري ما يفهمه الناس فيه، إذ يفهمون يف السحر أنه قوة 
                                 

وحسنه األلباين يف ) ٢٢، ص٤ج( ٣٩٠٧ حديث رقم ، باب يف النجوم، كتاب الطب،سنن أىب داود) ١(
 .حيح سنن أيب دوادص

 ).١٠٥ـ١٠٢ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
 ، دار القلم، احلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين أبو القاسم ،مفردات ألفاظ القرآن ) ٣(

 ).٤٦٣، ص١ج( دمشق
 .)١٣٨، ص٣ج( البن فارس ،معجم مقاييس اللغة) ٤(
 .)٥١٨، ص١ج( بادي، للفريوز آالقاموس احمليط) ٥(
 .)٨٧٥، ص٢ج(، البن األثري النهاية يف غريب األثر) ٦(
، ، فخر الدين حممد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىلمفاتيح الغيب: تفسري الرازي) ٧(

 .)١٨٧ص، ٣ج(م ، ٢٠٠٠/هـ١٤٢١
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  ٤٧٥ 

وقد وسوس الشيطان !!.. خفية تدمر وتنسف ولك، وال يقف يف وجهها حىت القدر
ى عبيدهم يرجفون بأنباء قدرم الزائفة ـ أوليائه وادعاه من البشر جنوده، ومضذا إىل

 تغيري القضاء، وتقييد القدر، فرجفت هلذه األنباء ـ يف زعم شركهم ـاليت تستطيع 
قلوب النوكى، واملأفونني، وخمابيل األحالم، وهول هلم شياطني السحر، وأبالسة السحرة 

وأخرى ترى ! سحر: وت أوالدها كلما ولدت، فتلطم نادبةامرأة مي: يف أثره وتأثريه
زوج يستشعر الوهن والضعف، ! سحر:  عنها، فتبث الشكاة احلزينةزوجها مصروفاً

تاجر كسدت ! سحر: فيطوي نفسه على حسرة الذل واالنكسار ويهمس يف أذن زوجه
 الناس إىل وهكذا ينسب! سحر: جتارته، وفد نفقت جتارة جاره، فيدمدم بالغيظ واحلنق

   .)١()السحر القدرة العارمة املطلقة

  : مث بدأ حيذر من السحر ويسرد األدلة على حترميه؛ فذكر منها

�א��و�)�A: " ���� قوله  ـأ  E�
�א� �א��	،א����وא 
ول�� ��� �+�ل:�+��وא �#ن �:�و��

�،�و��ل�א����،�و+�ل�א���س�א��/�!�מ�א��	�������!ق،�وא�
!�،א��4'�����	

�א�� ���ل �א�ز!1،��מو��ل ��وמ �א��>����A،�وא��و�/ A���!א��� �و+ذ1

AF��2٢("א�(.  

��)د�
!�،�:" ـعليه الصالة والسالمـ  قوله ـب  �ن��)د��)د��Gמ���,�����

  .)٣( "و�ن�
!���)د���4'،�و�ن��$�ق��4/ �و�ل����	

هذا هو : ( ـرمحة اهللا تعاىلـ مث خيتم كالمه عن السحر والساحر بقوله عليه 
   .)٤(!!)هذا هو الكفر، وذلك هو الكافر: ا هو الساحر، وإن شئت فقلالسحر، وهذ

                                 
 ).١٠٦ـ١٠٥ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
�IIII ��z : باب قول اهللا تعاىل،كتاب التفسري، خاريصحيح الب) ٢( �y� �x��w� �v��u� �t��z� �y� �x��w� �v��u� �t��z� �y� �x��w� �v��u� �t��z� �y� �x��w� �v��u� �t

~��}���|� �{~��}���|� �{~��}���|� �{~��}���|� �{____b��a�� �̀ �b��a�� �̀ �b��a�� �̀ �b��a�� �̀ ������ �� �� �� �  HHHH  ، )٢٧٦٦حديث رقم ، )١٠آية : سورة النساء 
، ١ج ( ٢٧٢ حديث رقم ، باب بيان الكبائر وأكربها، كتاب اإلميان، صحيح مسلم.)١٦٢، ص٧ج(
  .)٦٤ص

 .وضعفه األلباين) ١١٢، ص٧ج (٤٠٧٩ حديث رقم ،سنن النسائي) ٣(
 ).١٠٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٤(
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   �Wא�cא'##�٥

وهو من العادات السيئة اليت دخلت على العرب املسلمني من الوثنية اإلفريقية، 
  .وانتشرت من مث يف بعض األقطار اإلسالمية

دة الزار من الشرك اخلسيس وعبا: ( بقوله ـرمحه اهللا تعاىلـ ويصفها الشيخ 
غري اهللا، ففي الزار باسم اجلن تقرب القرابني، وتنحر الذبائح ابتغاء رضاها، وصرف 
أذاها، واستعاذة ا من شرها، واستعانة بأرواحها على شفاء املرضى فالزار كله أو بعضه 

�����IIIIb�a..تأليه للجن �̀_�~�}�|�{�z�y�x�wb�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�wb�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�wb�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�wHHHH)١( IIII�A�A�A�A
�O�N�M�LK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�O�N�M�LK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�O�N�M�LK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�O�N�M�LK�J�I�H�G�F�E�D�C�B

Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�PZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�PZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�PZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P[�[�[�[�HHHH)٣())٢( .  

مث خيتم الشيخ كالمه على الزار بإظهار املنكرات اليت تصاحبه من تعري النساء 
الفاتنات بني يدي الشباب، وغياب الغرية بني الرجال حىت األزواج منهم؛ فترمتي زوجة 

، وكأنه أحدهم بني ذراعي شاب خبيث وهو يشاهد أو يعلم بذلك ولكنه ال حيرك ساكناً
ت ما خيص الرجولة منه، ومل يبق إال جسم متخنث يتمايل يف صورة ساكن كله، قد ما

  .)٤(رجل

������W)٥(�א��L.�وא���01]##�٦ �� �� �� �

كالمه عن الرقى والتمائم بوصف حالة اتمع، ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يبدأ الشيخ 
 أن شفاء بعض املرضى على ومدى تعاطيه مع الكهان الذين ميارسون هذه الرذيلة، مبيناً

                                 
 ).٦  اآلية: سورة اجلن( )١(
 .)٤١ـ٤٠  األيات:  سبأسورة( )٢(
 ).١٠٧ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٣(
 .بتصرف يسري) ١٠٨ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق )٤(
العامة غالبها من الشرك األصغر ، لكن إذا اعتمد العبد عليها حبيث يثق هذه األمور املذكورة اليت يتعلق ا " ) ٥(

على سوى اهللا ؛ ألنه حينئذ صار متوكالً كاً أكرب والعياذ باهللاا ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شر
  ) .٦٢٣، ص ٢ج ( رج القبول ، حافظ احلكمي  معا،"ملتجئاً إىل غريه 
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 لألدلة الصحيحة من الكتاب والسنة؛ إذ قد  ما دام خمالفاً جيعل عملهم حقاًيد هؤالء ال
  ..يبتلي اهللا بعض عباده وخيترب إميانه بشفاء بعض مرضاهم على يد هؤالء

 األدلة على أن الرقى والتمائم شرك على  ـرمحه اهللا تعاىلـ مث يسرد الشيخ 
  : النحو التايل

  .)١("מ�وא��و�%��4'�ن�א��+��وא����0: " ���� قوله ـ  أ

والتمائم مجع متيمة وهو خرزات كانت تعلقها : " ـ رمحة اهللا تعاىل ـيقول عليه
؛ ألم أرادوا العرب على أوالدهم يتقون ا العني يف زعمهم، وإمنا جعلها شركاً

. ا دفع املقادير املكتوبة عليهم، وطلبوا دفع األذى من غري اهللا الذي هو دافعه
  .)٢(ريعن ابن األث

والتولة شيء تصنعه النساء يتحبنب إىل أزواجهن جعله اهللا من الشرك العتقادهن 
  .)٣()أن ذلك يؤثر، ويفعل خالف ما قدره اهللا تعاىل

�ودع�א��	�: " ���� قوله ـب  F�� %��و�ن���ق�ود ،	�� �א��	 ���מ F��%��ق������ن�

	�")٤( .  

و املوصوف بالرأفة  وهـيدعو الرسول : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
ق التميمة أن ـ على معلـوالرمحة، ولني اجلانب ألصحابه ومساحة الروح يف معاملته هلم 

ال يتم اهللا له ما يأمله ويرجوه، وعلى معلق الودعة بالقلق الروحي، واحلرية النفسية، 
  .)٥()واضطراب أمور احلياة يف وجوده، فهل يفهم الكهان

                                 
 ،وصححه األلباين يف صحيح،  )٣٨٨٥( حديث رقم ، باب يف تعليق التمائم،ب كتاب الط،سنن أىب داود) ١(

 .وضعيف سنن أيب داود
 .)٥٣٦، ص١ج(، البن األثريالنهاية يف غريب األثر) ٢(
 ).١٠٩ص( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٣(
 .)٣٥٠، ص٩ج (٢٠٠٩٠ حديث رقم ،السنن الكربى للبيهقي) ٤(
 .)١٠٩ص ( عبد الرمحن الوكيل، دعوة احلق) ٥(
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نة بني الرقى الشرعية والشركية ليوضح للمسلم  مث يقوم الشيخ بإجراء مقار
نهما وتباعدمها؛ فيقول عليه يالبون الشاسع بينهما، والذي ال حتويه جملدات؛ لعظم تبا

؟ قال بلى؛  ���� أال أرقيك برقية رسول اهللا : قال أنس لثابت البناين: (..رمحة اهللا تعاىل
�: "فقال �א���4/ Aو��� 14�� �א���س، �א���س��ذ#? ?�� ���4>'�א���מ ���  ��4� �

��(
  ...  البخاري)١("��4 �����2د��

 يف هذا وجدته دعاء تفيض به أصدق مشاعر النفس وأنت إذا تأملت قليالً
وأزكاها، ويقني إميان، وقدسية توحيد، وذل عبودية ظاهرة؛ حتب هللا بتوحيده، وترجوه 

اء ورد، أو يف ورقة مث باليقني والتوكل واإلميان، فما هو بكالم يكتب وعاء، مث يشرب مب
تعلق بني السحر والنحر، وما هو بتمتمات متر ا يد يرعشها فوران اإلمث فوق جسد 
املريض، وإمنا هي تبتل، وابتهال وتوسل إىل اهللا بدعائه وحده، وما هي بطلسمات 

  ..جموسية، ولكنها بيان يتألق فيه إشراق الفصاحة يضيء األفهام

بطد : "فتح له أبواب السماء ما أقصه عليك اآلنفأين من هذا الدعاء الذي ت
زهج واحي ياحي أنت هو نقسم عليك بسيدنا حممد أن تسخر يل اخللق كلهم، ونقسم 
عليك حيق ظهور يدعق سقفاطيس أحون قاف آدم حم هاء آمني أقسم عليك اللهم ذه 

من خبال، ب يب مسا ـرأت مشدوه بالغ احلرية حتسـ، لعلك مما ق"األمساء أن تلطف يب
 والذي ـال يا أخي، فإين نقلتها لك ! أو حتسب نفسك بني أبالسة تدمدم بالشر، وتزبد

 عربية يهودية، أو زمزمات كهانة  أتعرف من أين؟ أحتسبها طقوساًـنزل الكتاب باحلق 
الذي " جمموع األوراد الكبري"نقلتها لك من " ت صوفيةاصلو"كنسية؟ الال ولكنها 
  .)٢(!!)لشيطان حتت أقبية األسحار، وغالئل احلقيطرب به الصوفية ل

                                 
 .)٣٨٩، ص١٤ج (ـ٥٧٤٢حديث رقم ، ���� باب رقية النيب ، كتاب الطب،صحيح البخاري) ١(
 ).١١٠ـ١٠٩ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
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+{�2�W� �

 كالمه عن الشرك، وأهم مظاهره املنتشرة يف  ـرمحه اهللا تعاىلـ خيتم الشيخ 
تلك بعض مظاهر الشرك يف اجلماعات اإلسالمية، وحسيب : (األمة اإلسالمية، فيقول

  .تذكريك بالبعض الذي تعرف به الكل

لسنة حكم اهللا على جارميها، وإين ألكاد أملح اآلن وقد بينت لك من القرآن وا
ما سيؤججه احلقد يف بعض النفوس من ثورة ثائرة على هذا الكاتب الضعيف حياول 
بصرخاته أن يسمع صوته ملن جيرفهم الطوفان، حىت ال وي م جلجه إىل أغوارها 

ا الطريق للحق إا كلمة حق طيبها ذكر القرآن، فخلو: السحيقة، ولكن هلؤالء أقول
  .)١(!!)مرة واحدة يف احلياة

ض اجلهال ـويبني من خالله خامتته هذه عن الشرك أنه ال ينبغي أن يستغرب بع
 من املظاهر الشركية اليت يستبعد بعض العوام أن  ـرمحه اهللا تعاىلـ ما ذكر الشيخ 
  .ون أن وصفها بذلك فيه غلو وتنطع، ويظنتكون شركاً

 بني أنه يوصف بالشرك ���� بأن الرسول  ـة اهللا تعاىل عليه رمح ـوجييبهم الشيخ
  .يقة أخف من تلك األمور املتقدمةحىت بعض املسائل اليت تعترب حق

وحنن ـ  إىل جنني ���� اهللاخرجنا مع رسول ":  الليثي قالعن أيب واقد: (يقول
 وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينيطون ا أسلحتهم يقال هلا ـحديثو عهد بكفر 

لنا ذات أنواط كما هلم اجعل : درة ، فقلنا يا رسول اهللا ـفمررنا بس ـ  أنواطذات
  .ذات أنواط

 ـده ـي بيـ والذي نفسـنن قلم ـاهللا أكرب إا الس : ����ل رسول اهللا افق
 ]ما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلوناجعل لنا إهلا ك[: كما قالت بنو إسرائيل ملوسى

  .)٢( "�����ن�
�ن��ن���ن�+���מ"

                                 
 ).١١١ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
 . وصححه األلباين.)٤٧٥، ص٤ج (٢١٨٠ حديث رقم ،سنن الترمذي )٢(
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 )١(جمرد الرغبة يف مشاة املشركني يف عمل ال ميس يف ظاهره حقيقة التوحيد
أفيعترب !!  كطلب بين إسرائيل أن يكون هلم مع اهللا آهلة أخرى����جعله الرسول 

  .)٢(!!)املسلمون

ما هو البديل عن تعلقنا باألولياء : ولكن قد يتساءل بعض العوام فيقولون
   الشيخ األولياء وأرباب الطرق الصوفية وأئمة املذاهب؟واملشايخ؟ وملاذا حتارب أيها

إمنا ندعو : دعوتنا: ( عن كل ذلك فيقول ـرمحه اهللا تعاىلـ فيجيب الشيخ 
 ندعوهم إىل التوسل إىل اهللا بتوحيده ����الناس بدعوة اهللا اليت جاهد من أجلها رسول اهللا 

كله له، وصدق اجلهاد، حتب فيه يف ربوبيته وإهليته، واإلميان الصادق به، وإخالص الدين 
، ندعوهم إىل  وأخالقاًالتضحية، ويسمو الفداء، والتسامي عن اجلاهلية عقيدة وفكراً

  .التوحيد الشامل الكامل

ندعوهم إىل التوحيد الشامل الكامل بروح احلب اإلهلي، ولن يكون ذلك كله 
 يف حماربة  مل تلحون دائماًـ  أو هازالً مشفقاًـإال باالعتصام بالكتاب والسنة، وتسألين 

  .ما تصفونه بأنه شرك

ا احلكم على املشركني بأم مشركون؛ بل بيد ـما بيدن:  خملصاًوأجيبك صادقاً
  .اهللا سبحانه

وحنن نذكر الناس مبا حكم به رب العاملني على من يقترفون تلك البدع 
  .واملنكرات، وآثام الوثنية، وما مسى ووصف به هذه األشياء

  . بأنا نلح يف حماربة األولياء، وأئمة الدينونتهم

  !كيف حنارب من يوايل اهللا وحده، ودعوتنا هي مواالة اهللا وحده؟: وأقول

                                 
  .ر ، وإختاذه إهلاً شركاً أكرب التربك بالشجر شرك أصغ) ١(

، ـنة ، إلبن جربيـيل العقيدة اإلسالميـوتسه) ٢٠٥، ص ١ج(، البن عثيميني ول املفيدـالق: انظر 
 . )٣٥١ص (
 ).١١١ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٢(
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وإمنا حنارب عبادة األولياء، واختاذهم آهلة مع اهللا، وجعل قبورهم وموالدهم 
ة اليت فرقت ، بل حنارب العصبية املذهبي جليالً جاهلية، وما حنارب إماماً وأعياداًأصناماً

اجلماعات اإلسالمية، واختاذ كتب البشر أئمة حيكمون ا على كتاب اهللا اإلمام املبني، 
 . )١()وسنة رسوله خامت النبيني صلوات اهللا وسالمه عليه

 

                                 
 ).١١٢ص ( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
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��/	.%�א2ولא �
��د$���4�ن�&��'�א#"�ن�و�����3�$���  

�لא/6��5א2و �
�א#"�ن���א��7' �

اختلف علماء اللغة يف حتديد معىن اإلميان، ورمبا كان ذلك من أهم أسباب 
  .لك يف مدلوله الشرعيخالف أهل العلم بعد ذ
  .  التصديقفقيل اإلميان هو

� :التصديق نفسه وقوله تعاىل: واإلميان: (قال اخلليل بن أمحد رمحه اهللا تعاىل �� �� �� �

IIIIl�h�g�f�e�dl�h�g�f�e�dl�h�g�f�e�dl�h�g�f�e�dHHHH)٢()مبصدق: أي )١(.  
  .)٣( الغائبة بل هو التصديق املختص باألمور: وقيل

  .وقيل هو مشتق من األمن ضد اخلوف
مان، فسمي اإلميان مأخوذ من األ: وقيل: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ قال البغوي 

 ألنه يؤمن نفسه من عذاب اهللا، واهللا تعاىل مؤمن ألنه يؤمن العباد من املؤمن مؤمناً
  .)٤()عذابه

فإذا قوبل اخلرب بالتصديق : ( ـىلرمحه اهللا تعاـ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
اإلقرار فإن اشتقاقه أنينة وهو الطم فقد حصل أصل اإلميان يف القلب واألمر باالنقيادو

  .)٥()من األمن الذي هو القرار والطمأنينة

                                 
 ).١٧ آية :سورة يوسف( )١(

 .)٣٨٩، ص٨ج(، اخلليل بن أمحد كتاب العني ) ٢(
حممد : اء حممد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن النجار ، ت ـ، تقي الدين أبو البقنري شرح الكوكب امل) ٣(

 ).١٥٠، ص١ج(هـ ١٣٩٢الزحيلي ، ونزيه احلماد ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية ، 

يمان حممد عبد اهللا النمر ، عثمان ضمريية ، سل: معامل التنـزيل ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ، ت ) ٤(
       .)٦٢، ص١ج (م١٩٩٧/هـ١٤١٧احلرش ، دار طيبة ، الطبعة الرابعة ، 

حممد احللواين ، وحممد كبري : على شامت الرسول ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، ت الصارم املسلول ) ٥(
 .)٥١٩، ص١ج(هـ ١٤١٧شودري ، دار ابن حزم ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
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  ٤٨٤ 

  .ان هو اإلقرار، ال جمرد التصديقوقيل اإلمي
ما أنت : فيقول القائل: (...  ـرمحه اهللا تعاىلـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

صدقت له : صدقته ال يقال: مبصدق لنا أدخل فيه الالم لكونه اسم فاعل وإال فإمنا يقال
ما صدقتنا وهذا خبالف لفظ اإلميان فإنه تعدى إىل الضمري : اولو ذكروا الفعل لقالو

أقررت له فكان تفسريه : آمنت له كما يقال: آمنته قط وإمنا يقال: ؛ ال يقالبالالم دائماً
  .)١()بلفظ اإلقرار أقرب من تفسريه بلفظ التصديق 

  .)٢()ومعلوم أن اإلميان هو اإلقرار؛ ال جمرد التصديق: (وقال يف موضع آخر
والذي حققه غري واحد من أهل العلم أن اإلميان ال خيتص بواحد من تلك املعاين، 

 ومعها غريها من املعاين، وذلك حبسب االستعمال اللغوي، حىت قال ابن بل يشملها مجيعاً
  : وذكر بعض املفسرين أن اإلميان يف القرآن على مخسة أوجه: ( رمحه اهللا تعاىل)٣(اجلوزي

�IIIIl�h�g�f�e :ومنه قوله تعاىل يف يوسف. التصديق: أحدها dl�h�g�f�e� dl�h�g�f�e� dl�h�g�f�e� dHHHH)٤(. 
¥�¦�§�¥�¦�§�¥�¦�§�¥�¦�§�IIII :ويف احلشر )٥(IIIIq�l�k�j�i�hq�l�k�j�i�hq�l�k�j�i�hq�l�k�j�i�hHHHH: ويف حم املؤمن

³�̈³�̈³�̈³�̈HHHH)٦ (.  
  . أي مصدق ما وعده: )٧(قال ابن قتيبة

                                 
 .)٢٩١، ص٧ج (ن تيمية، البجمموع الفتاوى) ١(
حممود أبو سن ، دار طيبة للنشر ، الرياض ، الطبعة األوىل ، : ، شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ت اإلميان األوسط ) ٢(

 .)١٨٤، ص١ج (هـ١٤٢٢
روف بابن اجلوزي مجال الدين ـاهللا بن جعفر املع د بن عبدـ عبد الرمحن بن علي بن حمم:هو: ابن اجلوزي )٣(

 ).٣٦٥، ص٢١ج (سري أعالم النبالء: انظر. ه تصانيف عظيمةأبو الفرج، ل

 ).١٧ آية : سورة يوسف( )٤(

 ).١٢ آية :  غافرسورة( )٥(

 ).٢٣ آية :  احلشرسورة( )٦(

الكاتب ، وقيل املروزي ، الدينوري  العالمة الكبري ذو الفنون أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة: هو  )٧(
 "سري أعالم النبالء" :انظر ترمجته يف . ئتنياست وسبعني وم سنة  ـمحه اهللا تعاىلرـ تويف  صاحب التصانيف

 ).٢٩٦ص، ١٣ج(
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  ٤٨٥ 

����: البقرة سورةومنه قوله تعاىل يف. اإلقرار باللسان من غري تصديق القلب: والثاين
IIIIY�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AY�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AY�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AY�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH)فمعناه )١ :

قيل  )٢(I�I�I�I�h�n�m�l�kh�n�m�l�kh�n�m�l�kh�n�m�l�kHHHH: بألسنتهم، ونظريه يف سورة النساءآمنوا
¢�£�¤�¥�¢�£�¤�¥�¢�£�¤�¥�¢�£�¤�¥��I�I�I�I:يا أيها الذين أقروا اعملوا واعتقدوا ويف سورة املنافقني: معناه

®�¬�«�ª�©�̈ �§�¦®�¬�«�ª�©�̈ �§�¦®�¬�«�ª�©�̈ �§�¦®�¬�«�ª�©�̈ �§�¦HHHH)٣(.  

I�I�I�I��Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï:ومنه قوله تعاىل يف املائدة. التوحيد: والثالث

Ú�ÔÚ�ÔÚ�ÔÚ�ÔHHHH)٤( ويف النحل:I�I�I�I�e�x�w�v�u�t�se�x�w�v�u�t�se�x�w�v�u�t�se�x�w�v�u�t�sHHHH)ويف  )٥
  . )٦(I�I�I�I��l�l�l�lq�p�o�n�mq�p�o�n�mq�p�o�n�mq�p�o�n�mHHHH:املؤمن

  .وهو ما مجع األركان الثالثة املذكورة. اإلميان الشرعي: والرابع

 )٧(I�I�I�I�h�E�D�C�B�Ah�E�D�C�B�Ah�E�D�C�B�Ah�E�D�C�B�AHHHH:ومنه قوله تعاىل يف البقرة

  .وهو كثري يف القرآن )٨(I�I�I�I�o�g�f�e�d�co�g�f�e�d�co�g�f�e�d�co�g�f�e�d�cHHHH:ويف الكهف

�I�I�I�I��c�b�a: البقرة سورةه قوله تعاىل يفـومن. الصالة: واخلامس �̀ _�c�b�a� �̀ _�c�b�a� �̀ _�c�b�a� �̀ _

k�e�dk�e�dk�e�dk�e�dHHHH)بيت املقدسصالتكم إىل : أي )٩.  

                                 
 ).٦٢ آية : سورة البقرة() ١(

 ).١٣٦ آية : سورة النساء( )٢(

 ).٣ آية : املنافقونسورة () ٣(

 ).٥ آية : سورة املائدة( )٤(

 ).١٠٦ آية : سورة النحل( )٥(

 ).١٠ آية : سورة غافر( )٦(

 ).٢٥ آية : سورة البقرة() ٧(

 ).٣٠ آية : سورة الكهف( )٨(

 ).١٤٣ آية : سورة البقرة() ٩(
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  ٤٨٦ 

  . الدعاء:  وهو سادساًوقد أحلق بعض ناقلي التفسري وجهاً

I�I�I�I��H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A:يف سورة يونس: ومنه قوله تعاىل

V�K�J�IV�K�J�IV�K�J�IV�K�J�IHHHH)٢()دعوا: أي )١(.  

��Wא#"�ن�+8��(��9א��8'�وא�W'+�,Aא/6��5א����� �

خل لقد اختلفت الفرق اإلسالمية يف حتديد تعريف جامع مانع ملسمى اإلميان يد
  .زائه وخيرج ما عداه من ذلك احلدمجيع أج

  .وسأعرض هنا ملفهوم اإلميان عند أهل السنة واجلماعة
فاإلميان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل باجلوارح، يزيد 

  .بالطاعة وينقص باملعصية
  .وهذا هو الذي عليه عامة أهل السنة وأهل احلديث

أن الذي عليه علماء : ـ رمحنا اهللا تعاىل وإياكم ـلموا اع: (قال اإلمام اآلجري
أن اإلميان واجب على مجيع اخللق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، : املسلمني

  .وعمل باجلوارح
أنه ال جتزئ املعرفة بالقلب، والتصديق، إال أن يكون معه اإلميان : مث اعلموا

نطق باللسان، حىت يكون عمل باجلوارح، فإذا باللسان نطقاً، وال جتزئ معرفة بالقلب، و
  .كان مؤمناً: كملت فيه هذه اخلصال الثالث

  .)٣()تاب والسنة، وقول علماء املسلمنيدل على ذلك الك
                                 

 ).٩٨  آية:  يونسسورة( )١(

حممد : ، مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ، ت نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ) ٢(
 ـ ١٤٥، ص ١ج (م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الطبعة األوىل، عبد الكرمي الراضي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

١٤٧(. 
 هـ١٤١٠حممد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، : ، ت الشريعة لآلجري ) ٣(

 .)١١٥، ص١ج(
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  ٤٨٧ 

 يف كتاب ����وقال الشافعي : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ث عمر ـ صالة إال بنية حبديزئـج بأن ال جتـحيت: ة يف الصالةـيف باب الني" األم " 
وكان اإلمجاع من الصحابة : مث قال" إمنا األعمال بالنيات "���� عن النيب ����بن اخلطاب ا

اإلميان قول وعمل ونية ال جيزئ واحد من : والتابعني من بعدهم ومن أدركناهم يقولون
  .)١()الثالث إال باآلخر

: ، هيثالثة أمور إمجاالًفاإلميان إذن عند أهل السنة واجلماعة ال بد أن يشمل 
  .قلب، ونطق اللسان، وعمل اجلوارحاعتقاد ال

وقول اللسان قول القلب وعمله، :  مخسة هيورمبا فصلها بعضهم فجعلها أموراً
  .وعمله، وعمل اجلوارح

واملقصود بقول القلب عندهم هو تصديقه وإقراره، وعمل القلب هو النية 
  .بع ذلكعال وتواواإلخالص والتوكل على اهللا ت

وأما قول اللسان فهو عندهم النطق بالشهادتني، واإلقرار بلوازمهما، من 
، واإلقرار مبا علم من الدين بالضرورة  ����التصريح بقبول حكم اهللا تعاىل وحكم رسوله 

  .عامة، وتوابع ذلك
فعل املسائل اليت ترتبط باللسان يف الشرع مثل تالوة : وأما عمل اللسان فهو

  .ار، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وغري ذلكالقرآن واألذك
لسجود، وأما عمل اجلوارح فهو فعل العبادات اليت تتعلق ا كالقيام والركوع وا

  .والسعي إىل اجلهاد وغريه
  
  

                                 
م ـس تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القا،كتاب اإلميان الكبري ) ١(

: الناشر حممد ناصر الدين األلباين: ت  )هـ٧٢٨: املتوىف(بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي ا
 .)١٠٩، ص١ج( م١٩٩٦/هـ١٤١٦الطبعة اخلامسة،  ،املكتب اإلسالمي، عمان، األردن
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  ٤٨٨ 

�א/6��5א����% �
��ز��د��א#"�ن�و��:�� �

جيمع أهل السنة واجلماعة على أن اإلميان قول وعمل ونية يزيد وينقص، 
 يصرح بلفظ التفاضل، وآخرون يصرحون بلفظ الزيادة والنقصان، مع إمجاعهم وبعضهم

اىل، وينقص حىت ال يبقى ه اهللا تعـد حىت يصل ما يعلمـعلى املعىن وهو أن اإلميان يزي
  .منه شيء

اإلميان قول وعمل ونية يزيد : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ  )١(يقول العالمة الاللكائي
 باملعصية وال جيوز القول إال بالعمل وال جيوز القول والعمل وينقص يزيد بالطاعة وينقص

  .)٢()إال بالنية وال جيوز القول والعمل والنية إال مبوافقة السنة
والصواب لدينا من القول أن اإلميان قول وعمل يزيد : (وقال يف موضع آخر

 وعليه مضى أهل الدين ����وينقص وبه اخلرب عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا 
  .)٣()لفضلوا

:  لإلميان بسنده إليه قال)٥(تعريف اإلمام ابن عيينة )٤(ونقل اإلمام ابن عبد الرب
  .)٦()االميان قول وعمل ونية واالميان يزيد وينقص(

                                 
)١( احلَس ةُ اِهللا بنِهب الالَّلْكَاِئي ِريٍر الطَّبوصنِن بِن مامِن اِإلماحلَس ةُ اِهللا بنو القَاِسِم ِهباملُفِْتي، أَب ،دواحلَاِفظُ، املُج ،

 برع يف خمتلف العلوم وصنف يف العقائد والسنن، تويف بِن منصوٍر الطَّبِري، الراِزي، الشاِفِعي، الالَّلْكَاِئيا
 .)٤١٩، ص١٧ج( سري أعالم النبالء هـ،٤١٨سنة

واجلماعة وإمجاع الصحابة ، أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور اعتقاد أهل السنة  شرح أصول) ٢(
 .)١٥٢ـ١٥١، ص١ج (هـ١٤٠٢أمحد سعد محدان ، دار طيبة ، الرياض ، . د: الاللكائي ، ت 

 .)١٨٥، ص١ج (املرجع السابق) ٣(
 النمري، األندلسي، التجييب، القرطيب، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم: ابن عبد الرب هو )٤(

هـ، كان عاملاً بالقراءات، وباخلالف، وبعلوم احلديث والرجال، ٣٦٨أبو عمر، ولد يف ربيع اآلخر، سنة 
 فريدة من نوعها يف باا ، :إماماً ديناً، ثقة متقناً، عالمة متبحراً، صاحب سنة واتباع ، وصاحب تصانيف

 .)٤٤٠ص(هب باج املذالدي: هـ، ينظر٤٦٣تويف سنة 
د ـ موىل حممون اهلاليل ، أبو حممد الكويف ، مث املكي ،ـة بن أيب عمران ميمـالعالمة سفيان بن عيين: هو  )٥(

، وتويف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ سنة حج سبعني سنة  وطلب العلم يف صغره، ولد سنة سبع ومائة ، بن مزاحم ا
 ).٢٦٢ص ، ١ج ( "تذكرة احلفاظ: "هـ انظر ترمجته يف ١٩٨

مصطفى : ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري ، ت التمهيد ) ٦(
 هـ ١٣٨٧العلوي ، حممد عبد الكبري البكري ، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، املغرب ، 

 .)٢٩١، ص٢ج(
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  ٤٨٩ 

اإلميان : ومسعت سفيان بن عيينة يقول: قال احلميدي: وقال اإلمام ابن عبد الرب
اسكت : ب، وقالـتقل ينقص؛ فغضال : يزيد وينقص؛ فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة

  .)١( يا صيب؛ بل ينقص حىت ال يبقى منه شيء
 مسعت عبد الرزاق : بسنده إىل حممد بن يزيد قالـ  أيضاًـوروى ابن عبد الرب 

وعبد اهللا  )٣(ج ـ وابن جري)٢( أدركت أصحابنا سفيان الثوري: فقال،وسئل عن اإلميان
 اإلميان قول : وسفيان بن عيينة يقولون)٤(بن عمر ومالك بن أنس ومعمر واألوزاعيا

 إن خالفتهم : فما تقول أنت يا أبا بكر قال: فقال له بعض القوم،وعمل يزيد وينقص
  .)٥()فقد ضللت إذا وما أنا من املهتدين

ومن أصول أهل السنة : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان : واجلماعة أن الدين واإلميان قول وعمل

  . واجلوارح
  .)٦() وأن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية

وهلذا كان أهل السنة واحلديث على : ( يف موضع آخر ـرمحه اهللا تعاىلـ قال و
ينقص : يزيد وال يقول: يزيد وينقص ومنهم من يقول: أنه يتفاضل ومجهورهم يقولون

                                 
 ).٢٥٣ص،  ٩ج(البن عبد الرب " التمهيد: "انظر ) ١(

على جاللته وإمامته ، ولد سنة      سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أمري املؤمنني يف احلديث ، جممع              : هو   )٢(
 تويف  ،ده وكرمه وخوفه من اهللا تعاىل     ـوة حفظه وذكائه وزه   ـ ، وعرف بق   هـ ، وطلب العلم صغرياً    ٩٧
 ).٢٢٩ص ، ٧ج ("  أعالم النبالءسري: "انظر ترمجته يف . هـ ١٦١هللا تعاىل ـ سنة رمحه اـ 

هو  صاحب التصانيف ، أبو الوليد القرشي ، احلافظ ، العالمة اإلمام عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج ، )٣(
 ).٣٢٥، ص٦ج (سري أعالم النبالء: انظر .هـ ١٥٠ت   ، املكرمةأول من دون العلم مبكة

، كان له مذهب   وعامل أهل الشام أبو عمرو األوزاعيعبد الرمحن بن عمرو بن حيمد شيخ اإلسالم: هو  )٤(
ترمجته : انظر . تويف سنة سبع ومخسني ومائة.مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء األندلس مث فين

 ).١٠٧ص، ٧ج(" سري أعالم النبالء: "يف 

 .)٢٥٣ ، ص٩ج(، البن عبد الرب التمهيد) ٥(
 .)٢٤ ، ص١ج(ة ، البن تيميالعقيدة الواسطية ) ٦(
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  ٤٩٠ 

 )١(يتفاضل كعبد اهللا بن املبارك:  يف إحدى الروايتني ومنهم من يقولكما روي عن مالك
وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ومل يعرف فيه خمالف من الصحابة؛ 

عن محاد بن سلمة عن أيب جعفر عن جده عمري : فروى الناس من وجوه كثرية مشهورة
: اإلميان يزيد وينقص؛ قيل له: ل قا����بن حبيب اخلطمي؛ وهو من أصحاب رسول اهللا 

  .)٣())٢(إذا ذكرنا اهللا: وما زيادته وما نقصانه؟ قال

وقد نقل غري واحد من أهل العلم إمجاع أهل السنة من السلف الصاحل على أن 
اإلميان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وصرح بلفظ الزيادة والنقصان مجاعة 

معناها عن مجاعة أخرى منهم؛ مث تبعهم على ذلك أئمة من الصحابة والتابعني، وصح 
  .مة من أهل العلم والفضل والصالحاأل

وأما القول يف اإلميان هل هو قول : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ قال اإلمام الطربي 
وعمل وهل يزيد وينقص أم ال زيادة فيه وال نقصان فإن الصواب فيه قول من قال هو 

اء اخلرب عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا وعليه مضى قول وعمل يزيد وينقص وبه ج
  .)٤()أهل الدين والفضل

أمجع أهل الفقه واحلديث على : (  ـرمحه اهللا تعاىلـ وقال اإلمام ابن عبد الرب 
أن اإلميان قول وعمل وال عمل إال بنية واإلميان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 

  .)٥()باملعصية

                                 
ثقة ثبت فقيه عابد جماهد، صاحب ، قدم بغداد وحدث ا.  بين حنظلةموىل. عبد اهللا بن املبارك: هو )١(

 .)١٩١ص(الطبقات الكربى . وتويف سنة إحدى ومثانني ومائة. ولد سنة مثان عشرة ومائة. التصانيف
، ٤ج (م١٩٦٨وت ، الطبعة األوىل ، غحسان عباس ، دار صادر ، بري:ت  ،الطبقات الكربى البن سعد) ٢(

 .)٣٨١ص
 .)١١٦ ، ص ١ج (، البن تيميةكتاب اإلميان الكبري) ٣(
بدر يوسف املعتوق ، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي ، : أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ، ت صريح السنة ) ٤(

 .)٢٥، ص١ج (هـ١٤٠٥الكويت ، الطبعة األوىل ، 
 .)٢٣٨ ، ص ٩ج(رب ، البن عبد الالتمهيد ) ٥(
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  ٤٩١ 

اد جيادل فيها ـة يف كتب أهل العلم، ال يكـوالنقول يف ذلك كثرية مستفيض
  .إال مكابر، ولعل فيما نقلت غية ملن أراد احلق يف هذه املسألة

 بكفر من ترك العمل الذي هو  ـرمحهم اهللا تعاىلـ وقد صرح علماء السلف 
  .لذي يعربون عنه باإلميان الواجبركن من اإلميان احلقيقي أو ا

دي ومسعت سفيان ـ احلمي:قال: (  ـه اهللا تعاىلرمحـ قال اإلمام ابن عبد الرب 
 ال تقل ينقص : فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة، اإلميان يزيد وينقص:بن عيينة يقولا

:  وقال سفيان بن عيينة ، اسكت يا صيب بل ينقص حىت ال يبقى منه شيء: وقال،فغضب
 علوا ترك الفرائض ذنباً اإلميان قول وج: تقول)١(حنن نقول اإلميان قول وعمل واملرجئة

 ، وليس كذلك إن ترك الفرائض من غري جهل وال عذر كفر،زلة ركوب احملارمـمبن
 وذلك أن ، وبيان ذلك أمر آدم وإبليس، من غري استحالل معصيةوركوب احملارم عمداً

 وأمر إبليس ،اهللا حرم على آدم الشجرة واه عن األكل منها فأكل منها فسماه عاصياً
  .)٢() فأىب واستكرب فسمي كافراًبالسجود

رمحه اهللا ـ فمن أهم الفروق بني أهل السنة واجلماعة واملرجئة قول ابن عيينة 
ه ـورات مثل فعل املنهيات، وأنـ الذي بني فيه أن املرجئة تقول إن ترك املأم: ـتعاىل

  .ى ذلك قاعدم يف اإلميان وغريهال يضر اإلميان بشيء، وبنوا عل
 اإلسالم هذه القاعدة يف العمل الذي هو ركن من أركان اإلميان وقد أصل شيخ

قاعدة يف أن جنس فعل املأمور به أعظم من جنس : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ الثالثة فقال 

                                 
هيم واآلراء العقدية اخلاطئة يف اهي إحدى الفرق الكالمية اليت تنتسب إىل اإلسالم ، ذات املف:  املرجئة )١(

  .مفهوم اإلميان ، واليت مل يعد هلا كيان واحد ، إذ انتشرت مقالتهم يف كثري من الفرق 
ه على قول اللسان ، رط ، وبعضهم يقصإن اإلميان قول باللسان وتصديق بالقلب فق: فمنهم من يقول 

  .والبعض اآلخر يكتفي يف تعريفه بأنه التصديق ، وغاىل آخرون منهم فقالوا إنه املعرفة 
ي ، مث تابعة غيالن الدمشقي واجلعد بن درهم ، املوسوعة جحال باإلرجاء ذر بن عبد اهللا املذوأول من ق

    ) . ١١٤٣، ص٢ ج(امليسرة يف األديان واملذاهب ، مانع اجلهين ، 
أبو معاذ طارق بن عوض اهللا ، : ، ت وراجع فتح الباري ـ البن رجب) ٢٥٤ ، ٩(، البن عبد الرب التمهيد) ٢(

 .)٢١، ص١ج(هـ ١٤٢٢دار ابن اجلوزي ، الدمام ، الطبعة الثانية ، 
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  ٤٩٢ 

ترك املنهي عنه وأن جنس ترك املأمور به أعظم من جنس فعل املنهي عنه وأن مثوبة بين 
ى ترك احملرمات وأن عقوبتهم على ترك آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم عل

وقد ذكرت بعض ما يتعلق ذه . الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل احملرمات
القاعدة فيما تقدم ملا ذكرت أن العلم والقصد يتعلق باملوجود بطريق األصل ويتعلق 

  .)١(...)وبيان هذه القاعدة من وجوه. باملعدوم بطريق التبع
  . يف املسألة عشرين دليالًمث ذكر ما يزيد على

                                 
 .)٨٥ ، ص٢٠ج(، البن تيمية جمموع الفتاوى) ١(
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�א/	.%�א������ �

���@"�ن�و��?���א<�-����92א��8'Bא���EIא����	+��  ����=�א��

 أن مفهومه لإلميان ان مبيناًـ ملفهوم اإلمي ـرمحه اهللا تعاىلـ لقد عرض الشيخ 
  . مدلوله عند أهل السنة واجلماعةال خيتلف عن

، )١( إله إال اهللا بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنانقول ال: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
ونعبده وحده، وحنبه وحده، ونرهبه وحده، ونتقيه وحده، ونتوكل عليه وحده، وندعوه 

 ، اعتقاداً، وال نتخذ من دونه أنداداًوحده، ونستعني به وحده، ال جنعل بيننا وبينه حجباً
ه بأية عبادة ـشيء؛ فال نتوجوت كل ـ بأن اهللا وحده هو الذي بيده األمر وملكجازماً
   .)٢()إال إليه

 أن اإلميان قول وعمل، فال بد من  ـرمحه اهللا تعاىلـ وهكذا يبني الشيخ 
االعتقاد بالقلب واإلقرار باللسان والعمل باجلوارح، وال بد أن يكون ذلك االعتقاد 

دعو غري اهللا  ال خياجله شك وال ريب، وتصدقه األعمال الظاهرة؛ فال إميان ملن يجازماً
  .ل مبضمون ومعىن ال إله إال اهللاتعاىل، أو يتوكل عليه، أو خي

واإلميان طمأنينة النفس : ( يف موضع آخر ـرمحة اهللا تعاىلـ ويقول عليه 
 بكل ما أخرب به بعقيدة حق من اهللا سبحانه، هو التصديق الذي يغمر النفس سكينة وأمناً

يع خلقه وعن الغيب كله، دون مسة من ريب، اهللا سبحانه عن نفسه وعن رسله وعن مج
أو مهسة شك، أو سعي إىل حتريف للكلم عن مواضعه، أو إىل تأويل هو شر أنواع 

   .)٣()التحريف
                                 

 ال إله إال اهللا بالقلب :ميان اليت ينبين عليها عند أهل السنة ، وهي قول أسس اإل ـرمحه اهللا تعاىلـ يقصد ) ١(
 . مبعىن إقراره وتصديقه ا ، وقوهلا باللسان مبعىن تلفظه ا ، وقوهلا باجلوارح يعين عملها مبقتضى الشهادتني

 ).١٢ـ١١ص (هـ ١٣٧٦ ، تاريخ٩عدد ، مقالة مفترياتجملة اهلدي النبوي ، ) ٢(

 ).٥ص(هـ ١٣٨٤ تاريخ ،١٢عدد ، مقالة نور من القرآن، لة اهلدي النبويجم) ٣(
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  ٤٩٤ 

رمحه ـ ويبني حقيقة اإلميان وأثره على النفس إذا سيطر عليها واستقر ا فيقول 
سيطر اإلميان ا على وإذا بسطت هذه العقيدة سلطاا على النفس، و: ( ـاهللا تعاىل

نوازع احلس، سيطرت على خلق املرء وسلوكه، ودفعت به يف رضى ويقني إىل طاعة اهللا 
ورسوله، وخشية ربه وتقواه، وهذا الزم العقيدة الصاحلة، أو الزم اإلميان الصحيح، أي 

صادع يلزم من اإلميان الصحيح العمل بكل ما أمر اهللا به، والتكلم مبا يرضيه، واإلقرار ال
  .)١()مبا يعتقد يف ربه سبحانه

 واضح غاية الوضوح، فاإلميان  ـرمحه اهللا تعاىلـ وال خيفى هنا أن بيان الشيخ 
  .بينهما يف التعريف وال يف األثرعنده كما هو عند أهل السنة واجلماعة وال فرق 

وأنبه هنا أن اللزوم الذي يتكلم عنه الشيخ هنا ليس هو الذي يتحدث عنه 
  .هو من لوازم اإلميان ال من أسسهالفقهاء من أن العمل إمنا مرجئة 

  .وقد صرح الشيخ بذلك مرارا كما يف الفقرات السابقة، والالحقة

��M�����Wא��,����א#KLم �

يم وينضج ـان، ال يتم إال به، وال يستقـ من أركان اإلميوإذا كان العمل ركناً
  إال من خالله؛ فبماذا يقوم اإلسالم العمل؟

���������I�I�I�I :يقول اهللا سبحانه ألعظم خلقه: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ قول الشيخ ي

�̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡HHHH)٢( 

�I�I�I�I��æ�å�ä�ã�â:ويقول جل شأنه á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�æ�å�ä�ã�â� á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�æ�å�ä�ã�â� á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�æ�å�ä�ã�â� á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö
ï�î�í�ì�ë�ê�é�è�çï�î�í�ì�ë�ê�é�è�çï�î�í�ì�ë�ê�é�è�çï�î�í�ì�ë�ê�é�è�çHHHH)٣(.  

                                 
 ).٥ص(هـ ١٣٨٤ تاريخ ،١٢ عدد ، مقالة نور من القرآن ،اهلدي النبويجملة ) ١(

 ).٦٥ آية : سورة الزمر( )٢(

 ).١١٠ آية:  الكهفسورة( )٣(
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  ٤٩٥ 

وذا يتجلى لنا أن العمل الذي يتقبله اهللا هو العمل الذي تكون وراءه إرادة 
،  ملا سنه اهللا سبحانه أي أن يكون خالصاًقيدة صافية، والذي يكون موافقاًخري تنبع من ع

، ولقد وجه اهللا اخلطاب ذا إىل أعظم خلقه، وخامت أنبيائه كيال ختدعنا وأن يكون صواباً
أباطيل اهلوى عن احلقيقة، فنظن غري احلق ظن اجلاهلية، ونزعم أن لكل عمل يشغفنا 

اآلخرة عند اهللا، ونزعم أنه ال يقوم العمل سوى النية الطيبة؛  يف مظهر الطيبة فيه ثواباً
   .)١()إذ تكفي النية الطيبة يف قبول العمل!! فكل عمل مقبول وإن كان ضالالً

� :�E���$�Nא�������Cא#)אد� �

فاإلميان ال يستقيم مبجرد النية أو االعتقاد بالقلب؛ واإلقرار باللسان؛ بل ال بد 
نفس يف ترك األعمال ي يف األعمال الصاحلة، وجماهدة الـسعمع ذلك من العمل وال

  .املنهي عنها

 للخري، وال يكفي يف اإلسالم أن تظل مريداً: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
 يف اخلري دون أن تفعله ما دامت لديك القدرة على أن تفعل كما أن أو بتعبري أدق راغباً

 ملا سنه اهللا ال ملا رمسته األهواء، ب لإلرادة موافقاًاإلسالم يوجب أن يكون العمل املصاح
I�I�I�I��\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T:تدبر قول اهللا سبحانه

�̀_� �̂]�̀_� �̂]�̀_� �̂]�̀_� �̂]HHHH)اإلرادة وحدها ال تكفي؛ بل ال بد معها من سعي،  )٢
ولآلخرة سعيها اخلاص ا، وال جتد له من بيان إال عند رب اآلخرة، ولو تأملت كلمة 

ى يف جالله؛ إذ يؤكد لك هذا أن ليس كل سعي يوصل لتجلى لك إشراق اهلد" سعيها"
إىل اآلخرة؛ فلآلخرة سعي خاص ا جيب على من يريدها أن يأيت به؛ فإن أتى بغريه 

   .)٣()فليس له عند اهللا عمل كرمي

                                 
 ).٦ص(هـ ١٣٨٤ تاريخ ،١٠ عدد ،مقالة نور من القرآنجملة اهلدي النبوي، ) ١(

 ).١٩ آية : سورة اإلسراء( )٢(

 ).٧ص(هـ ١٣٨٤ تاريخ ،١٠ عدد ،مقالة نور من القرآنجملة اهلدي النبوي، ) ٣(
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  ٤٩٦ 

   Wא��,���:�&�5א#)אد�

ذلك أن إرادة اخلري وحدها ال تكفي؛ وال تدل على صدق اإلميان؛ بل ال بد من 
ق ذلك اإلميان تلك اإلرادة ويفصح عن تلك النية اخلرية، ويوضح صدعمل يصدق 

  .املستقر يف النفس
واإلسالم يبني لنا اإلرادة احلقيقية يف قوله (:  ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 

IIII�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x :سبحانه

©� �̈§�¦�¥�¤©� �̈§�¦�¥�¤©� �̈§�¦�¥�¤©� �̈§�¦�¥�¤HHHH)وهذا معناه أن اإلرادة احلقيقية  .)١
، ويكشف عن غايتها، وكل إرادة ال يصاحبها عمل إرادة يصاحبها عمل يتحدث عنها

  .)٢()كسيحة، أو هي هم يعرب بالنفس دون أن حيركها إىل غاية العمل
وعند الكالم عن العمل وعالقته باإلميان مل يغفل الشيخ بيان أنه ال جربية يف 

 ليسلكه اإلسالم، وأن اإلنسان خمري يف أفعاله، جمازى عليها، وقد بني له طريق اخلري
  . )٣(IIIIr�q�pr�q�pr�q�pr�q�pHHHH: "وطريق الشر ليتجنبه كما قال تعاىل

IIII�̄ :تدبر قول اهللا عن مثود: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ  �®�̄ �®�̄ �®�̄ �®

�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³�²�±�°�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³�²�±�°�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³�²�±�°�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́ ³�²�±�°

½½½½HHHH)إذن ال جربية صارمة، وإمنا هو اختيار باد واضح، وجزاء على االختيار، بني  )٤
)٥(IIII�́³�²�±�°�́³�²�±�°�́³�²�±�°�́³�²�±�°HHHH :االختيار قوله سبحانه

 لتعبري باستحبوا بدالًوا 
  .من أحبوا يفيد أم سعوا يف سبيل العمى وطلبوه ونشدوه

                                 
 ).٤٦ آية : سورة التوبة( )١(

 ).٧ص(هـ ١٣٨٤ تاريخ ،١٠عدد ، مقالة نور من القرآن، اهلدي النبويجملة ) ٢(

 ).١٠ آية : سورة البلد( )٣(

 ).١٧ آية :  فُصلَتسورة( )٤(

 ).١٧ آية :  فُصلَتسورة( )٥(
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  ٤٩٧ 

)١(IIII½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹HHHH : ويفيد اجلزاء على االختيار قوله سبحانه
 

والباء تفيد السبب، مث تدبر هذه اآلية لترى املسؤول عن العطاء، وأن اهللا ال يظلم الناس 
IIII�\�[�Z�Y�X�\�[�Z�Y�X�\�[�Z�Y�X�\�[�Z�Y�X :وا هم وصفه، وأنه جل شأنه ما وصفه إال بعد أن طلبشيئاً

i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀ �_�̂ �]i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀ �_�̂ �]i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀ �_�̂ �]i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀ �_�̂ �]HHHH)٢(.  

IIII�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å :وتدبر قوله سبحانه
Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�_� �̂]�\�[Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�_� �̂]�\�[Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�_� �̂]�\�[Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�_� �̂]�\�[Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M

�u�t�sr�q�p�o�n� m�l�k�j�i�h� g�f�e�d�c�b�a�`�u�t�sr�q�p�o�n� m�l�k�j�i�h� g�f�e�d�c�b�a�`�u�t�sr�q�p�o�n� m�l�k�j�i�h� g�f�e�d�c�b�a�`�u�t�sr�q�p�o�n� m�l�k�j�i�h� g�f�e�d�c�b�a�`

c�b�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�vc�b�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�vc�b�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�vc�b�a�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�vHHHH)٣(.   
م؛ مث بني ـزي إال مبا كسب اإلنسان، وأن الكفار لن ميسهم ظلبني اهللا أنه ال جي

اختاذ اهلوى إهلا، ورفضهم أن يسمعوا وأن يبصروا وكفرهم باخلالق : ما كسب هؤالء
  .وعبادم للدهر، ورفضهم اإلميان بيوم القيامة

أفتشم رائحة جربية ظاملة أم جتد العدل النظيم، واإلحسان الكبري، واجلزاء العادل 
  لى االخيتار احلر الذي ليس فيه شائبة من إكراه؟ع

واإلحسان  إن اهللا ال جيربك على فعل املعصية، وإال كان ظاملا، واهللا له العدل
  .)٤()فاحذر أن يضلك عن احلق مهسات الظنون، ووسوسات الشياطني، وشبهات املارقني

عله بني الشيخ يف هذه الفقرة ضرورة مسؤولية اإلنسان عن عمله، وأنه ف
  . فشر فخري، وإن شراًباختياره، وبالتايل فسوف جيازى عليه إن خرياً

                                 
 ).١٧ آية : سورة فُصلَت( )١(

 ).٥ آية :  فُصلَتسورة( )٢(

 ).٢٥ـ٢٢ األيات :  اجلاثيةسورة( )٣(

 ).١١ـ١٠ص(هـ ١٣٨٤ تاريخ ،٩عدد ، مقالة نور من القرآن، اهلدي النبويجملة ) ٤(



��د�א������������������א������Wא�	���א������W� �

 

 

  ٤٩٨ 

؛ بل  اليت تقول بأن العبد ال فعل له أصالً)١(وهو بذلك يرد على فرقة اجلربية
  .ومنهم من يقول بأنه ال قدرة للعبد على الفعل أصالً

'OKא#"�ن�א���PL)�Q$א���W�,א)،�وא���F#وא�،'�Wא�8 �

 هذه األركان الثالثة ال يستغين عن اآلخر، وال يصح مفهوم إن كل واحد من
  .كتماهلااإلميان بدون اجتماع الثالثة، وال يكتمل دون ا

والذي يقرأ ما قدمت يتضح له أن . .: (. ـ اهللا تعاىلهرمحـ يقول الشيخ عليه 
سوية،  على ما تعمدت قلوم، فقد دانوا بعقيدة غري اهللا حياسب هؤالء األخسرين أعماالً

  .فنتجت عنها إرادة ضالة وعمل ضالعقيدة ضالة، 
اإلميان غري صادق، : إن النية خاطئة، واإلرادة خاطئة، والعمل خاطئ، أو قل

�IIII�h�g�f�e�d�c�b�a :وتذكر قول اهللا �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^

j�ij�ij�ij�iHHHH)٣()؟ وأين العمل الصاحل؟فأين إميان األخسرين أعماالً )٢(.  

                                 
هي اليت : فاجلربية اخلالصة : ربية أصناف هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إىل الرب تعاىل واجل: اجلرب ) ١(

هي اليت تثبت للعبد قدرة غري مؤثرة : واجلربية املتوسطة ،  وال قدرة على الفعل أصالً،ال تثبت للعبد فعالً
  . فليس جبربي ومسي ذلك كسباً، ما يف الفعلفأما من أثبت للقدرة احلادثة أثراً؛ أصالً

 والعروق ، وهي كلها اضطرارية كحركات املرتعش،ل اخللق كلها هللا تعاىلإن التدبري يف أفعا: وقالت اجلربية 
) ٨٤، ص١ج(، للشهرستاين امللل والنحل: انظر .  اخللق جماز النابضة وحركات األشجار وإضافتها إىل

 .)٤٣٦، ص١ج(، البن أيب العز شرح العقيدة الطحاوية
 ).٩٤ آية :  األنبياءسورة( )٢(

 ).٥ـ٤ص(هـ ١٣٨٤ تاريخ ،١١عدد ، مقالة نور من القرآن، اهلدي النبويجملة ) ٣(
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  ٤٩٩ 

�א/	.%�א����%� �

�ن�א$������د�א���  #"�ن�$	��B()�3ن�א#"�ن

أركان اإلميان وبينها ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ لقد حدد الرسول 
رضي ـ مبا ال مزيد عليه؛ فقد ثبت يف صحيح مسلم وغريه من حديث عمر بن اخلطاب 


ن��
د���ول�א����: (قالـ اهللا تعاىل عنه � ��
��� ���������
�ذא���وמ��ذ�ط������

���د�د��وאد�א������ل��د�د����ض������א�� �،�א�!������"���#�،��$���و#��

�%�
د�)&���س���&�א�!��
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�د�!,��
&��ن�א0�1מ:�و.�ل.$,ذ�������� �$�2ل���ول�א����. א0�1מ�!ن��«�:�������
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%��ن�!���)�5:.�ل��,+$�� �و!ن�)�"�א� ��6א���א�6،!ن�)�د�א���A�B)��5«:.�ل.

.�ل���מ��$���������4؛��מ�א
ط�ق:.�ل.�»א������A���Cא�����C)ط�و�ون�$%�א��
��ن

�א���;ل�«:�& ��ن �!)د�" ���� ��«� �!��מ:.��. �و��و�� ��א��� �����ل��«:.�ل. �
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  .)١()!)�(מ�����(מ�د�
(מ
رضي اهللا ـ كما ثبت معىن نفس احلديث يف الصحيحني من حديث أيب هريرة 

  . ـتعاىل عنه
رضي اهللا تعاىل ـ  ومسلم يف صحيحيهما عن أيب هريرة ،فقد أخرج البخاري


�س�$+)�=�����ل�$�2ل���و�����4زא4 ���� ن�א�
�%(� (: قال ـعنه���� �א���1ن�: ��

                                 
 باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا سبحانه ، كتاب اإلميان،صحيح مسلم) ١(

 .)٢٨، ص١ج (١٠٢ حديث رقم ،وتعاىل
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  ٥٠٠ 

:�.�ل.�����Fو�����و)�9ن����������و���2;���;()ن�������و���0א���1ن�!ن�)�9:.�ل

�و)9د�Gא�ز(��6،א0�1מ�!ن�)��د�א����و#�)��@����و)�2מ�א�607:�.�ل.���א0�1מ�

A*ن�:�.�ل.�מ���*�ن�و)7و،א�� �و���!ن�)��د�א����(+
@�)�א=�$?ن�:ل.�.����א1

����א���;ول��
���5+��מ��ن�:�.�ل.��)&�א����A:�.�ل..�מ�)(ن�)�א=�$?
����א@

�א�1ل� 6���� �)ط�ول �و�ذא �5��� A�Bא� �و�د� ��ذא �!��אط�5 ��ن �و�+,��@ א���;ل

�%�
½�¾�¿�½�¾�¿�½�¾�¿�½�¾�¿��IIII: ����א��5מ�$%�א��
��ن�$%�,�س�#�����5ن��#�א�����מ�)�0א�

�É� È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�É� È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�É� È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�É� È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�Ð� Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Ð� Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Ð� Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Ð� Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê

Û�Ú�Ù�Ø�×� Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÛ�Ú�Ù�Ø�×� Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÛ�Ú�Ù�Ø�×� Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÛ�Ú�Ù�Ø�×� Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑHHHH)מ�!د���$�2ل )١��A�<دو=�:א��

��מ�א�
�س�د�
5מ.$�מ���وא���;�4��Cذא�����ل���H٢()�$�2ل�(.  

يف هذين احلديثني ـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ فبني رسول اهللا 
وأنه ال يغين اإلميان أركان اإلميان اليت ال يستقيم إال ا، وبني وجوب اإلميان ا جمتمعة، 

 ملسمى اإلميان كل منها يقوم عليه ببعضها عن اإلميان بالبعض اآلخر؛ حيث جعلها أفراداً
  .جزء من اإلميان ال يتحقق إال به

اإلميان باهللا تعاىل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، : وهذه األركان هي
  .وبالقدر خريه وشره

Nًو)��WT����U�$א#"�ن�W   

وهذا هو ركن األركان، واألساس الذي ينبين عليه عمل اإلنسان، وفالحه يف 
من بغريه من الدنيا واآلخرة؛ حيث إن من مل يؤمن باهللا تعاىل كان من الزم ذلك أنه ال يؤ

  .خملوقاته
                                 

 ).٣٤ آية:  لقمانسورة( )١(

 ، عن اإلميان واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة�ل النيب  باب سؤال جربي، كتاب اإلميان،صحيح البخاري) ٢(
حديث ،  باب اإلميان ما هو وبيان خصاله، كتاب اإلميان، صحيح مسلم.)٥٤، ص١ج (٥٠حديث رقم 

 .)٣٠، ص١ج (١٠٦رقم 
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  ٥٠١ 

I�I�I�I��m�l�k�m�l�k�m�l�k�m�l�k:وقوله: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n

||||h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�HHHH)١( 

  .)٢()فإن من كفر باهللا فقد كفر ذا كله فاملعطوف الزم للمعطوف عليه

  هذا الركن حبثاً ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل / وقد أشبع الشيخ
 حول جهوده يف بيان  مستقالً يف كتبه ومقاالته، وقد أفردت لذلك فصالً وتوسعاًوتدقيقاً

  .وحقيقتهالتوحيد 

�ً��O�W'V�K/�$א#"�ن�W   

 يف بيان وجوب اإلميان باملالئكة  ـرمحه اهللا تعاىلـ وقبل أن أبرز جهود الشيخ 
جيدر يب تعريف املالئكة أوال حىت نكون على بصرية من طبيعة املوضوع الذي نتكلم 

  عنه؛ فمن هم املالئكة؟

��Wא/V�K'���א��7' �

، أصله مألك، مث تركت مهزته لكثرة االستعمال، امللك من املالئكة واحد ومجع
  .فقيل ملك، فلما مجعوه ردوها إليه فقالوا مالئكة ومالئك أيضاً

  .الرسالة مث قدمت اهلمزة ومجع: مألك بتقدمي اهلمزة من األلوك: أصله: وقيل

 واملالئكة هم املرسلون ـ بالفتح ـفامللك يف اللغة يدل على معىن املرسل 
جال ام تصريف كثري من األمور كاملطر والنفخ يف الصور وكتابة اآلاملوكلون مبه

  .)٣( واألرزاق واألعمال وحنو ذلك

                                 
 ).١٣٦ آية :  النساءسورة( )١(

 .)٩١ ، ص١ج(، البن تيمية كتاب اإلميان الكبري) ٢(
 .)٧٨٩، ص٤ج(، البن األثري النهاية يف غريب األثر ) ٢٩٧ص، ٥ج( اح للجوهريالصح) ٣(
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  ٥٠٢ 

WK6XNא���'V�K/אW   

  : هذا من حيث االستعمال اللغوي، أما املالئكة يف االصطالح الشرعي فهم

خلق من خملوقات اهللا، هلم أجسام نورانية قادرة على التشكل والتمثل والتصور  
بالصور الكرمية، وهلم قوى عظيمة، وهم خلق كثري ال يعلم عددهم إال اهللا، قد اختارهم 

  .اهللا واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره، فال يعصون اهللا ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون

مثل ،  يف التعنيوتعيناً،  يف التفصيلوتفصيالً، إمجاالًً يف اإلمجايل: واإلميان م جيب
 ،ومالك ، وإسرافيل، وميكائيل، كجربائيل، لكتاب العزيز والسنة املطهرةما ورد يف ا

  .)١( وغريهم، ورضوان
وقد نص اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي على وجوب اإلميان باملالئكة يف آيات كثرية، 

I�I�I�I��H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A:وقرن اإلميان به باإلميان م فقال تعاىل

x�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�Ix�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�Ix�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�Ix�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�IHHHH)٢( .  
صلى اهللا عليه وآله ـ تعاىل أن اإلميان م من اإلميان به، وأن الرسول وبني 

  : ؛ فقال جل من قائل مؤمن م وكذلك املؤمنونـ وسلم 

IIII�t�s�r�q�p� o�n�m�l�k�j�i�h�g�t�s�r�q�p� o�n�m�l�k�j�i�h�g�t�s�r�q�p� o�n�m�l�k�j�i�h�g�t�s�r�q�p� o�n�m�l�k�j�i�h�g

�¤�£�¢�¡���~�}� |�{�z�y�x�w�v�u�¤�£�¢�¡���~�}� |�{�z�y�x�w�v�u�¤�£�¢�¡���~�}� |�{�z�y�x�w�v�u�¤�£�¢�¡���~�}� |�{�z�y�x�w�v�u

¦�¥¦�¥¦�¥¦�¥HHHH)٣( .  
  

                                 
 ، لشيخ حاشية األصول الثالثة البن قاسمو .)١٢٣، ص١ج(أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ) ١(

اإلسالم حممد بن عبد الوهاب التميمي ، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم احلنبلي النجدي ، دار الزاحم ، 
 .)١٠٢، ص١ج (م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الطبعة الثانية ، 

 ).١٧٧ آية : سورة البقرة() ٢(

 ).٢٨٥ آية : سورة البقرة() ٣(
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  ٥٠٣ 

م ه ورسله، ويبني أعماهلـ وكتب���� ما يقرن القرآن ذكرهم بذكر اهللا وكثرياً
IIII�Û�Ú�Ù�Ø�Û�Ú�Ù�Ø�Û�Ú�Ù�Ø�Û�Ú�Ù�Ø :ال تعاىلـف مالزم هلم؛ كما قـكوصا اخلرية اليت يتصفون 

æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Üæ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Üæ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Üæ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�ÜHHHH)١(.   

IIII�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b :وقال تعاىل

p�o�n�mp�o�n�mp�o�n�mp�o�n�mHHHH)٢( 
  

IIII�̀ :وقال جل شأنه �_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�̀�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�̀�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�̀�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T

g�f�e�d�c�b�ag�f�e�d�c�b�ag�f�e�d�c�b�ag�f�e�d�c�b�aHHHH)٣(.   
انه تكفي وحدها؛ فقال وقرن شهادم بشهادة اهللا تعاىل؛ مث بني أن شهادته سبح

�IIII�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a :سبحانه �̀_�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_
o�n�mo�n�mo�n�mo�n�mHHHH)٤(.  

ر ـه، وأنه دليل على الكفـن معادام من معاداتـص تعاىل على أن مـون
  : فقال تعاىل

IIII�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m

y�xy�xy�xy�xHHHH)٥(.  

I�I�I�I��l�k�l�k�l�k�l�k:وأوضح أن الكفر م من عالمات الضالل البعيد؛ فقال جل شأنه

�s�r�q�p�o�n�m�s�r�q�p�o�n�m�s�r�q�p�o�n�m�s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t�y�x�w�v�u�t�y�x�w�v�u�t�y�x�w�v�u�t

                                 
 ).٤٣ آية :  األحزابسورة( )١(

 ).٥٦ آية : سورة األحزاب( )٢(

 ).١٨ آية : سورة آل عمران( )٣(

 ).١٦٦ آية : سورة النساء( )٤(

 ).٩٨ آية : سورة البقرة() ٥(
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  ٥٠٤ 

�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|� {�z�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|� {�z�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|� {�z�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|� {�z

hhhhHHHH)١(.  
واآليات اليت تبني وجوب اإلميان باملالئكة، وأنه أساس من أسس اإلميان ال تكاد 

  .تصل إىل أكثر من مخسني آيةتنحصر، ومن استقصاها يف القرآن الكرمي جيدها 
  .تهالركن من أركان اإلميان وأوضحوكذلك وردت أحاديث كثرية يف بيان هذا 
 ذلك يف حديث جربيل املتقدم يف ����فمن حيث وجوب اإلميان م بني الرسول 

، ويف الصحيحني  ـ رضي اهللا تعاىل عنهـ صحيح مسلم من حديث عمر بن اخلطاب 
  . ـرضي اهللا تعاىل عنهـ من حديث أيب هريرة 

أما من حيث خلقهم ومهامهم وحنو ذلك فهو مستفيض يف السنة املطهرة، ومن 
:  أن من مهامهم الصالة على املسلم ما دام يف مصاله ما مل حيدث مبيناً����له ذلك قو

��מ��د�F)2ول�( �����$�&�7�Gدאמ�07��%$=�א�ذ� د(מ���!�&��)�%�7�A(;0א��

��  .)٢()א��5מ�אI �����א��5מ�א�
$?ذא�: ( حضورهم الذكر وقت اخلطبةمبيناًـ عليه الصالة والسالم ـ وقوله 

���*)��ون�א�ذ(�,�ج�א��1מ����A(;0٣()א��(.  
 كتابتهم للحسنات مبيناًـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ وقال 

��ذא@���د@����د�!ن����ل���;�A: (والسيئات��A);0و�!�������7.����א��Hو���

�5���������H��5$�()�و����2ل�א�.�و=�$?ن�$�.�A
������Hو�ن�)�(��5$�()�و��

٤()�
���)�(���5ن���א"(.  

                                 
 ).١٣٦ آية : سورة النساء( )١(

 .)٤٥٥، ص١ج (٤٤٥ حديث رقم ، باب احلدث يف املسجد، كتاب أبواب املساجد،صحيح البخاري) ٢(
 .)٢٩٢، ص٢ج( ٨٨١ حديث رقم ، باب فضل اجلمعة،عة كتاب اجلماملرجع السابق،) ٣(
 ،٣٥٢ حديث رقم ، باب إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة مل تكتب، كتاب اإلميان،صحيح مسلم) ٤(

 .)٨٢، ص١ج(
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  ٥٠٥ 

,���2: (من أي شيء خلقوا فقالـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ وبني 

  .)١()א����A);0ن�
و��و,�ق�א���ن��ن����ج��ن�
���و,�ق�Lدמ�����و��K7(מ
  .واألحاديث يف ذكر املالئكة ومهامهم معروفة يف كتب احلديث

'V�K/�$א#"�ن������ن�و$���T����Uא��I(����د�א����W� �

 مسألة اإلميان باملالئكة، وبني وجوا، وحقيقة  ـرمحه اهللا تعاىلـ الشيخ عاجل 
  .. ����املالئكة، ورد على بعض الشبه من املعاصرين حول حقيقة املالئكة، وعالقتهم باهللا 

ة؟ هم من خلق اهللا، وهم غيب ـمن املالئك: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
IIII�r�q�p�o�r�q�p�o�r�q�p�o�r�q�p�o :ب، وقد قال اهللا عنهمال نعرف عنه إال ما قاله عامل الغي

�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s

ª�©�¨ª�©�¨ª�©�¨ª�©�¨HHHH)م  )٢م إناث، وأن منهم محلة للعرش، وأم بأوعاب قول الذين يبهتو
سيجيؤون مع اهللا يوم القيامة، وغري هذا مما بني اهللا سبحانه، وإنه ليعنينا هنا بيان أم من 

بلغون كل ما يأمرهم به، ويفعلون كل ما يكلفهم به، وقد جعل رسل اهللا سبحانه الذين ي
   .)٣()اهللا منهم من يقومون بأمر اإلنسان وحفظه وتدبري ما يقوم وجوده بأمر اهللا

ان به؛ ـ أم من عامل الغيب الذي جيب اإلمي ـرمحه اهللا تعاىلـ فبني الشيخ 
؛ فال نكلف أنفسنا وعقولنا ما زاد وأننا ال نعرف عنهم إال ما أخربنا به ربنا، ورسول ربنا

على ذلك؛ بل نقف حيث أوقفنا ربنا، ونؤمن بكل ما جاءنا عنهم من اهللا تعاىل ورسوله 
  . ـصلى اهللا عليه وآله وصحبهـ 

وحب املالئكة واجب ألم عبيد اهللا تعاىل املكرمون؛ الذين ال يعصونه ما أمرهم 
دود الشرعية دون تأليه، أو صرف أي نوع  يف احلويفعلون ما يؤمرون، ولكن ليكن حباً

اركه فيه ملك مقرب وال نيب من أنواع العبادة هلم؛ فحق اهللا تعاىل خمتص به ال يش
  .مرسل

                                 
 .)٢٢٦، ص٨ج( ٧٦٨٧ حديث رقم ، باب يف أحاديث متفرقة، كتاب الزهد والرقائقاملرجع السابق،) ١(
 ).١ آية : سورة فاطر( )٢(

 ).٩ـ٨ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٤ عدد  ، مقالة نور من القرآن ،اهلدي النبويجملة ) ٣(
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  ٥٠٦ 

يصدق يف حبه هللا؛ فيحب من حيب اهللا، حيب : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
غلو؛ فيدفعه الغلو مالئكته ورسله وأنبياءه وأولياءه، حيبهم احلب الذي يرضي اهللا؛ فال ي

   .)١(.)..إىل تأليههم؛ كما فعل الذين عبدوا املالئكة، وبعض البشر
فحب املالئكة إذن من حب اهللا تعاىل؛ وهو واجب على املؤمن، ولكن يف حدود 

  ..احلب الشرعي ال البدعي الذي يدفع صاحبه إىل تأليه حمبوبه، والغلو فيه
ستقصى األقوال املنكرة اليت تقولوها وقد رد الشيخ على شبه عباد املالئكة وا

كان بعض مشركي العرب يعبدون املالئكة، وتدبر قول اهللا : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ فقال 
IIII�LK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�LK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�LK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�LK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :سبحانه

[�Z�Y�X�W�V�U�T�S� R�Q�P�O�N�M[�Z�Y�X�W�V�U�T�S� R�Q�P�O�N�M[�Z�Y�X�W�V�U�T�S� R�Q�P�O�N�M[�Z�Y�X�W�V�U�T�S� R�Q�P�O�N�MHHHH )٢( 
 جل ، وتدبر قول اهللا، ويسموم تسمية األنثىوكان بعض العرب جيعلون املالئكة إناثاً

�»�IIII: شأنه ª�©� �̈ §�¦�¥�¤�£�¢�¡���«� ª�©� �̈ §�¦�¥�¤�£�¢�¡���«� ª�©� �̈ §�¦�¥�¤�£�¢�¡���«� ª�©� �̈ §�¦�¥�¤�£�¢�¡��
�̄®�¬�̄®�¬�̄®�¬�̄®�¬HHHH)٣( IIII�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A

]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�KJ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�KJ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�KJ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�KJHHHH)٤ (.  
 يزعمون أن املالئكة بنات اهللا، وتدبر قوله وكان بعض مشركي العرب أيضاً

¾�¿�IIII�È�Ç�Æ�ÅÄ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�È�Ç�Æ�ÅÄ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�È�Ç�Æ�ÅÄ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�È�Ç�Æ�ÅÄ�Ã�Â�Á�À: سبحانه

Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÏ�Î�Í�Ì�ËÊ�ÉÔ�Ó�Ò�Ñ�ÐÏ�Î�Í�Ì�ËÊ�ÉÔ�Ó�Ò�Ñ�ÐÏ�Î�Í�Ì�ËÊ�ÉÔ�Ó�Ò�Ñ�ÐÏ�Î�Í�Ì�ËÊ�É�C�B� A�C�B� A�C�B� A�C�B� A

H�G�FE�DH�G�FE�DH�G�FE�DH�G�FE�DHHHH)٥.(.  

                                 
 ).٧ص(ـ ه١٣٨٠ تاريخ ،١عدد ،  ، مقالة نور من القرآناهلدي النبوي جملة )١(

 ).٤١ـ٤٠ األيات :  سبأسورة( )٢(

 ).١٩ اآلية : سورة الزخرف( )٣(

 ).٢٨ـ٢٧ األيات : سورة النجم( )٤(

 ).٢٠٠ـ١٥٠ األيات : سورة الصافات( )٥(
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  ٥٠٧ 

اهللا سبحانه يف تلك اآليات أولئك الذين عبدوا املالئكة من دونه، وقالوا خياطب 
عنهم إم بنات اهللا؛ فيقول ما تفسريه، أفخصكم ربكم بالذكور وهم أفضل األوالد 

، واختذ لنفسه اإلناث  فياض غامراًالذين تتعلق م آمالكم، ومتتلئ م دنياكم سروراً
ن، وتسـالاليت تئدون؟ ـود وجوهكم إذا بشـن وتقتلو رمتIIII�̈ �§�¦�̈ �§�¦�̈ �§�¦�̈ �§�¦

°� �̄®�¬�«ª�©°� �̄®�¬�«ª�©°� �̄®�¬�«ª�©°� �̄®�¬�«ª�©HHHH)إذ ال جييز العقل، وال تأذن احلكمة، ومل جتر العادة  )١
أن مينح عبيده أجود !! أن يهب السيد املالك لعبيده األفضل، ويترك لنفسه الدون

: األشياء ويدع لنفسه ماال يتسامى إىل قيمة ما أعطاه لعبيده مث يقول سبحانه
IIIIY�X�W�V�UY�X�W�V�UY�X�W�V�UY�X�W�V�Ua� �̀_� �̂]�\�[�Z�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�HHHH)وصف ) ٢

قوهلم بالعظيم ألنه جتاوز قدره يف اإلمث والبغي لسفهه، وقد كان كذلك ألم اقترفوا به 
  .كل منكر منها هلكة تودي مقترفهامنكرات، 

نسبتهم الولد إىل اهللا سبحانه، وهو جل شأنه مل يلد ومل يولد؛ ألنه : املنكر األول
  !! أحد، حىت يكون له والد وولدغري حمتاج يف وجوده أو بقائه إىل

 على اهللا وهو ـ وهم خلق وعبيد ـم ـم فضلوا أنفسهـهو أ: املنكر الثاين
جل شأنه الرب اخلالق، ويفهم هذا التفضيل من كوم نسبوا إليه سبحانه ما يكرهون، 

IIII�b�a :تدبر قوله جل شأنه �̀_� �̂]� \�[�Z�Y�X�b�a �̀_� �̂]� \�[�Z�Y�X�b�a �̀_� �̂]� \�[�Z�Y�X�b�a �̀_� �̂]� \�[�Z�Y�X
�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kj�i�h�g�f�e�d�c�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kj�i�h�g�f�e�d�c�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kj�i�h�g�f�e�d�c�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kj�i�h�g�f�e�d�c

v�uv�uv�uv�u�̀_�~�}�|�{�z�y�x�w��̀_�~�}�|�{�z�y�x�w��̀_�~�}�|�{�z�y�x�w��̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�HHHH)٣ (.  
ة الذين هم عباد اهللا إناثا، وهم مل يشهدوا ـجعلهم املالئك: املنكر الثالث

  !! خلقهم

                                 
 ).٢٢ـ٢١ األيات : سورة النجم( )١(

 ).٤٠ آية : سورة اإلسراء( )٢(

 ).٥٩ـ٥٧ األيات : سورة النحل( )٣(
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 :قوهلم على اهللا بغري علم، وهلذا رد اهللا عليهم يف آية أخرى بقوله: املنكر الرابع
IIII]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�KHHHH)وما من  )١

  .)٢() إىل وهو شرك باهللا يف ربوبيته وإهليتهمنكر من هذه املنكرات
ض األمور املهمة يف مسألة اإلميان ـ بع ـرمحه اهللا تعاىلـ فأوضح الشيخ 

  .ملالئكة، من مشركي العرب وغريهمباملالئكة، ورد على شبه عباد ا
 أن املالئكة إناث، فقد تدرجوا عليهم لعائن اهللا من سيء إىل أسوأ؛ فزعموا أوالً

 مث عبدوهم، فاقترفوا بذلك ـ  كبرياً تعاىل اهللا عن ذلك علواًـم بنات اهللا مث جعلوه
  .كر العظيمة يف املقامات الثالثةاملنا

  اختصاراً، وخمتصراً وعلمياً عليهم دقيقاً ـرمحه اهللا تعاىلـ وكان رد الشيخ 
   .غري خمل

'V�K/א�E�����Bو�P�$Y�'ZF�W� �

 إبليس فرد من املالئكة؛ ويستدل على ذلك أنـ رمحه اهللا تعاىل ـ يرى الشيخ 
  .نص القرآن الكرمي، وأقوال السلفبأدلة كثرية من 

تؤكد اآلية  .)٣(����IIII¤�}�|�{¤�}�|�{¤�}�|�{¤�}�|�{HHHH: ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
 على اختالف ـ ة مجيعاًـة بالسجود وأن املالئكـوغريها أن اهللا أمر مجيع املالئك

IIII�È�È�È�È :س، يقول ربنا سبحانهـ إبلي منهم هو قد سجدوا إال واحداًـأنواعهم 

Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÌ�Ë�Ê�ÉÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÌ�Ë�Ê�ÉÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÌ�Ë�Ê�ÉÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÌ�Ë�Ê�ÉHHHH)تدبر . )٤
ومها يفيدان توكيد إحاطة ومشول مث تدبر جميء االستثناء " أمجعون"و" كلهم"جميء كلميت 

  .من املالئكةعقبهما مباشرة؛ لتهتدي إىل احلقيقة الساطعة اليت تؤكد أن إبليس كان 
                                 

 ).٢٨ة  آي: سورة النجم( )١(

 ).٦ـ٤ص (هـ ١٣٨٠ تاريخ ،٢عدد ، مقالة نور من القرآن ، اهلدي النبوي جملة ) ٢(

 ).٣٤ آية : سورة البقرة() ٣(

 ).٣١ـ٣٠ آية : سورة اِحلجر( )٤(
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 وإنه لفخر )١("ن املالئكة مل يؤمر بالسجودلو مل يكن م: "وحق ما يقول ابن عباس
اهللا سخر لآلدمية وتكرمي عظيم هلا أن مين اهللا عليها ذا عند بدء حياا لتطمئن إىل أن 

  .مالئكته للرب باآلدمية

وإن كل اآليات اليت جاءت بقصة هذا السجود تؤكد أن إبليس مل يعتذر بأنه 
 هللا سبحانه حني سأل عما منعه من  لقال مثالًليس من املالئكة فلو إنه ليس من املالئكة

  .إنك مل تأمرين أو إنك أمرت املالئكة ومل تأمرين: "لست من املالئكة، أو لقال: السجود

ومل يأت يف آيات اهللا شيء من ذلك؛ بل جاء ما يؤكد أن إبليس كان من املالئكة 
����IIII�́:تدبر قول اهللا سبحانه يف سورة األعراف �³�²�±�°� �̄®�́ �³�²�±�°� �̄®�́ �³�²�±�°� �̄®�́ �³�²�±�°� �̄®

�̧¶�µ�̧¶�µ�̧¶�µ�̧¶�µ¿�¾�½�¼�»�º�¹�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¿�¾�½�¼�»�º�¹�HHHH)٢( 
.  

�IIII�µ :بعد قوله سبحانه" إذ أمرتك" :تدبر جميء قوله سبحانه �́³�µ� �́³�µ� �́³�µ� �́³

º�¹� �̧¶º�¹� �̧¶º�¹� �̧¶º�¹� �̧¶ HHHH)فهذا قول حمكم يقطع بأن إبليس كان ممن أمرهم اهللا  )٣
  هلذا بعد أن عرب عنه باالستثناء، ويقطع أيضاًتوكيداً" أمرتك"بالسجود وجيء بكلمة 

ئكة بالسجود آلدم مث استثناه جل ثناؤه من املالئكة بأن اهللا أمر إبليس فيمن أمره من املال
الذين أمروا فسجدوا؛ فأثبت لكل املالئكة السجود ونفاه عن واحد منهم هو إبليس، 

أما العرب فيقولون ما اجلن إال كل من اجنت فلم ير، وأما : "وقد قال حممد بن إسحاق
 )٤(IIII©�z�y�x�w�v�u�t�s�r©�z�y�x�w�v�u�t�s�r©�z�y�x�w�v�u�t�s�r©�z�y�x�w�v�u�t�s�rHHHH :قوله

لك أي كان من املالئكة، وذ 

                                 
 .مل أجده فيما اطلعت عليه من كتب احلديث) ١(
 ).١١ آية : سورة األعراف( )٢(

 ).١١ آية : سورة األعراف ()٣(

  ).٥٠ آية : فسورة الكه( )٤(
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 )١(IIII_�Y�X�W�V�U�T_�Y�X�W�V�U�T_�Y�X�W�V�U�T_�Y�X�W�V�U�THHHH: أن املالئكة اجتنوا فلم يروا، وقد قال جل ثناؤه

  .)٢(")إن املالئكة بنات اهللا: وذلك لقول قريش
 على أن إبليس كان من املالئكة، وميكن  ـرمحه اهللا تعاىلـ هذه أدلة الشيخ 

  : تلخيصها، ومناقشتها على النحو التايل
يفيد " أمجعون"و" كلهم:"لتوكيد بكلميتجميء االستثناء بعد ا: الدليل األول

 بأدايت توكيد الشمول، ويفيد أن إبليس من املالئكة ألن اهللا تعاىل أكد أم سجدوا مجيعاً
  .مث استثىن إبليس من السجود

  : وميكن أن يعترض على هذا الدليل من وجهني
تايل أن بعض أهل العلم يقول إن االستثناء يف تلك اآليات منقطع، وبال: األول

فالتوكيد يف شأن املالئكة وقد سجدوا، وإبليس مل يكن منهم، وإن كان مشله األمر 
  .بالسجود فأىب فكفر بذلك

  .وجياب عنه بأن األصل يف االستثناء االتصال
وجياب عن هذا اجلواب بأن االتصال وإن كان هو األصل ميكن أن يصرف عنه 

ليت صرحت بأنه من اجلن؛ فوجب لدليل، وال دليل صارف هنا أصرح من آية الكهف ا
  .محله على االنقطاع مجعا بني األدلة

«�«�«�«�IIII :أن املالئكة معصومون من عصيان أمر اهللا تعاىل كما قال جل ثناؤه: الثاين
Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼HHHH)وقوله )٣:I�I�I�I��_� �̂]�\�_� �̂]�\�_� �̂]�\�_� �̂]�\

b�a�̀b�a�̀b�a�̀b�a�̀HHHH)٤ (.  

                                 
 ).١٥٨ آية : سورة الصافات( )١(

 ).١١ـ١٠ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٤ عدد ، مقالة نور من القرآن،اهلدي النبوي) ٢(

 ).٦ آية : سورة التحرمي( )٣(

 ).٢٧ آية : سورة األنبياء( )٤(
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فنفى عنهم العصيان، ووصفهم باالمتثال لألوامر، وهذا مل يتصف إبليس بشيء 
  .؛ فدل ذلك على أنه ليس منهممنه

هب أن اآلية دلت على أنهم : فإن قيل: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول ابن عادل 
  على أم تركوا كل ما نهوا عنه؟إا تدلُّ : فعلوا كلَّ ما أمروا به، فلم قلتم

أنَّ كلَّ من ى عن شيٍء، فقد أمر بتركه؛ وحينئذ يدخل يف اللفظ، : فاجلواب
ت ذه اآلية كون املالئكة معصومني من كلِّ الذنوب، وثبت أنَّ إبليس ما كان فإذا ثب

: معصوماً من الذنوب، بل كان كافراً؛ لزم القطع بأنَّ إبليس ما كان من املالئكِة، وأيضاً
: سـ إلبلي����، مث قال "وهم الَ يستكِْبرونَ : "ة املالئكةـ قال يف صفـ تعاىل ـفإنه 
IIII¼�»�º�¹� �̧ ¶¼�»�º�¹� �̧ ¶¼�»�º�¹� �̧ ¶¼�»�º�¹� �̧ ¶½�½�½�½�HHHH)وقال) ١:I�I�I�I��\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T

a� �̀_� �̂]a� �̀_� �̂]a� �̀_� �̂]a� �̀_� �̂]HHHH )ر، ) ٢وثبت أنَّ املالئكة ال يستكربون، وثبت أنَّ إبليس تكب
  .)٣() واستكرب، فوجب أن ال يكون من املالئكة

أنه لو مل يكن من املالئكة؛ فإنه غري مأمور بالسجود، وبالتايل فهو : الدليل الثاين
الكرمي القاطع بأنه كفر بعدم امتثاله ألمر اهللا تعاىل غري عاص، وهذا خمالف لنص القرآن 

  .له بالسجود
رضي اهللا تعاىل ـ  هذا الدليل بعزوه البن عباس  ـرمحه اهللا تعاىلـ وأيد الشيخ 

  . ـعنهما
  : ويعترض عليه من وجهني: قلت

  . ـ رضي اهللا تعاىل عنهماـ أنه مل يثبت عن ابن عباس : األول
  .وته يبقى قول صحايب معارض بأدلة أقوى منهأنه على فرض ثب: الثاين

                                 
 ).٧٥ آية : سورة ص( )١(

 ).١٣ آية : سورة األعراف() ٢(

 .)٧٤، ص١٢ج( الدمشقي ، أبو حفصاللباب يف علوم الكتاب) ٣(
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أن مجيع اآليات اليت ذكرت فيها القصة، مل يأت يف أي منها أن : الدليل الثالث
إبليس اعتذر بأنه غري خماطب باألمر بالسجود؛ فدل ذلك على أنه خماطب به؛ ومعىن 

  .ذلك أنه من املالئكة ألم هم الذين أمروا بالسجود
 بالسجود ر أحداًـه بأن اهللا تعاىل مل يقل مل آمـترض عليـوميكن أن يع: قلت

إال املالئكة؛ وإمنا قال إنه أمر املالئكة بالسجود، ومل ينف األمر عن غريهم؛ فدل ذلك 
  .على أن إبليس قد يشمله اخلطاب، وإن مل يكن من املالئكة

ب اهللا ومل أجد من أهل العلم من نص على هذا االعتراض، وإمنا استنبطته من كتا
وده مع املالئكة ـه اخلطاب لوجـول بعض أهل العلم أنه مشلـتعاىل مع مالحظة ق

  .وكثرة عبادته
أن هذه األدلة وغريها ال تعارض نص آية الكهف اليت تدل على : الدليل الرابع

  .أن إبليس كان من اجلن؛ ألن اجلن يف اللغة تطلق على كل ما ال يرى
 لغة إال أن األصل محل األلفاظ ن كان سائغاًويعترض عليه بأن هذا الدليل وإ

على حقائقها الشرعية ال اللغوية كما هو معروف يف علم األصول، وكما حققه غري 
واحد من أهل العلم، واحلقيقة الشرعية للفظ اجلن هي غري املالئكة بدليل أن اجلن منهم 

 من املعاصي؛ فضالًمؤمنون ومنهم كفار شياطني، أما املالئكة فكلهم مؤمنون معصومون 
  .عن الكفر البواح

 ومساها ـ أدلة القائلني بأنه ليس من املالئكة  ـرمحه اهللا تعاىلـ مث ذكر الشيخ 
ني بأن ـربي بشبه القائلـوقد جاء الط: ( مث رد عليها فقال رمحه اهللا تعاىلـشبها 

 أنه خلق إبليس لقد أخرب اهللا: إبليس مل يكن من املالئكة، مث رد عليها، وإليك هذه الشبه
من نار السموم، ولكنه مل يقل هذا عن املالئكة، مث أخرب عن إبليس يف سورة الكهف أنه 

  . وذرية، واملالئكة ال يتناسلون وال يتوالدونمن اجلن، مث إن إلبليس نسالً

وهذه علل تنبئ عن ضعف : " وإليك رد ابن جرير الطربي على هذه الشبه
 مستنكر أن يكون اهللا جل ثناؤه خلق أصناف مالئكته من وذلك أنه غري. معرفة أهلها

فخلق بعضا من نور، وبعضا من نار، وبعضا مما شاء من غري . أصناٍف من خلقه شتى
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وليس يف ترك اهللا جل ثناؤه اخلرب عما خلق منه مالئكته وإخباِره عما خلق منه . ذلك
إذْ كان جائزا أن يكون خلق . ناهم ما يوجب أن يكون إبليس خارجا عن معـإبليس 

ِصنفًا من مالئكته من نار كان منهم إبليس، وأن يكون أفرد إبليس بأنْ خلقه من نار 
وكذلك غري خمرجه أن يكون كان من املالئكة بأنْ كان له . السموم دون سائر مالئكته

الئكة، ِلما أراد اهللا نسل وذرية، ِلما ركَّب فيه من الشهوة واللذة اليت نزعت من سائر امل
وأما خرب اهللا عن أنه من اجلن، فغري مدفوع أن يسمى ما اجنت من األشياء . به من املعصية

  .)١("عن األبصار كلها جنا
 لكتاب ريب وما أستشهد بابن جرير على كتاب ريب، وإمنا أختذ منه شهيداً

: رةـتفسريه لسورة البق يف )٢(اويـه شاهد آخر، وهو البيضـسبحانه، وإليك ما يقول
 أفضل من املالئكة املأمورين بالسجود له ولو من وجه ����واألية تدل على أن آدم " 

وأن إبليس كان من املالئكة وإال مل يتناوله أمرهم وال يصح استثناؤه منهم وال يرد على 
 جلواز أن يقال إنه كان من اجلن" إال إبليس كان من اجلن "ذلك قوله سبحانه وتعاىل 

روي أن من املالئكة ـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ  وألن ابن عباس  ومن املالئكة نوعاًفعالً
  ."لدون يقال هلم اجلن ومنهم إبليس يتواضرباً

وأن من املالئكة من ليس مبعصوم وإن كان الغالب فيهم العصمة ولعل : "مث يقول
بالعوارض والصفات كالربرة  من املالئكة ال خيالف الشياطني بالذات وإمنا خيالفهم ضرباً

ف كما قاله ابن عباس ـوالفسقة من اإلنس واجلن يشملهما وكان إبليس من هذا الصن
فلذلك صح عليه التغري عن حاله واهلبوط من حمله كما أشار ـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ 

  .)٥())٤( )٣(I�I�I�I�©�z�y�x�w�v�u�t�s�r©�z�y�x�w�v�u�t�s�r©�z�y�x�w�v�u�t�s�r©�z�y�x�w�v�u�t�s�rHHHH:إليه بقوله عز وعال

                                 
 .)٥٠٨ ، ص١ج(تفسري الطربي ) ١(
اهللا بن عمر بن علي البيضاوي  العالمة املفسر قاضي القضاة، ناصر الدين أبو اخلري عبد: البيضاوي )٢(

 ).ص٣٠٩، ١٣ج(البداية والنهاية : انظر. الشريازي، الشافعي، له مصنفات واسعة

 ).٥٠ آية: سورة الكهف( )٣(

 )هـ٦٨٥املتوىف ( ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي ،بيضاوى تفسري ال) ٤(
 هـ١٤١٨،  األوىلالطبعة ،بريوت، دار إحياء التراث العريب: الناشر ،حممد عبد الرمحن املرعشلي: ت
 .)٢٩٥ـ٢٩٤، ص١ج(

 ).١٢ـ١١ص(ـ ه١٣٨٣ تاريخ ،٤ عدد ، مقالة نور من القرآن،اهلدي النبويجملة ) ٥(
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  ٥١٤ 

 ففيه من التكلف ما هو  ـرمحه اهللا تعاىلـ طربي أما قول ابن جرير ال: قلت
ظاهر بني؛ إذ الرتاع إمنا هو يف ما صرح به ربنا تبارك وتعاىل، وقد صرح بأنه خلق 

  ..املالئكة من نور وخلق إبليس من نار السموم، فدل ذلك على أن أصل خلقتهم خمتلفة

 وقد بينت ذلك ـوأمجع املسلمون على أن املالئكة ال نسل هلم وال يتوالدون 
  .نا تبارك وتعاىل أن إلبليس ذرية وصرح ربـ سابقاً

؛ يضاف إىل ذلك أن  ـرمحه اهللا تعاىلـ وقل نفس الشيء يف كالم البيضاوي 
ان من ـ، وإن كتفريق البيضاوي هذا الذي ذكر من أن إبليس كان من اجلن فعالً

الف لنص القرآن الكرمي  مل أجد من سبقه إليه من أهل العلم، وهو خماملالئكة نوعاً
  ..املصرح بأن نوع املالئكة وجنسهم معصوم من العصيان، وجمبول على امتثال األوامر

أما قوله : ( قوله إن إبليس من املالئكة مصوباً ـرمحه اهللا تعاىلـ مث قال الشيخ 
أي كان من املالئكة، وال سيما وأن : فأصوب قول قيل هو" كان من اجلن : "تعاىل

أصوب؛ ليوافق املعىن املفهوم من : قد أطلق على املالئكة أم جنة، وأقولالقرآن 
االستثناء، فإن ما خترجه بأداة االستثناء إال يكون من جنس ما قبلها اللهم إال يف الكالم 

  .)١()غري الفصيح

يفيد االستثناء إخراج ما لواله لدخل، : ( فائدة االستثناءوقال يف اهلامش مبيناً
  .)٢()، فهل يصح دخول إبليس إن نفينا عنه كونه من املالئكةويصح دخوله

وقد بينت االعتراضات الواردة على كالم الشيخ رمحه اهللا تعاىل عن هذه اآلية يف 
  .)٣( الفصل األول املتعلق مبنهجه يف تقرير عقيدة السلف

  
                                 

 ).١٤ص( هـ١٣٨٣تاريخ ، ٤ ، عدد ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة  )١(

 .)١٢ـ١١ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٤ عدد ، مقالة نور من القرآن،اهلدي النبوي جملة )٢(
 .يراجع الفصل األول من هذا الباب) ٣(
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  ٥١٥ 

����د�א����00T����Uא��I(00��L���$א#"�ن������ن�و$����W� �

آيات ان بالرسل الكرام ركن من أهم أركان اإلميان كما هو مبني يف إن اإلمي
  .كثرية وأحاديث نبوية شريفة

  .م على اإلميان باملالئكة الكراموقد قدمت األدلة على هذا الركن عند الكال
��Wא��Gق�$\�א�8]�وא���Lل �

�: موقفه من هذه القضية فيقول ـرمحه اهللا تعاىلـ يبني الشيخ  �� �� �� �IIII�C�B�A�C�B�A�C�B�A�C�B�A
�E�D�E�D�E�D�E�D�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F

�_�^]�\�[�Z� Y�X�W�V�U�T�S�_�^]�\�[�Z� Y�X�W�V�U�T�S�_�^]�\�[�Z� Y�X�W�V�U�T�S�_�^]�\�[�Z� Y�X�W�V�U�T�S
m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�̀HHHH)١( 

  

 على أن كل رسول نيب، وأن كل نيب ـ كما هو مبني ـتدل هذه اآليات 
 رسول، وأقصد بالرسول من أوحي إليه بدين، ال املعىن اللغوي فحسب، وتدبر أيضاً

IIII�a�`�a�`�a�`�a�`�d�c�b�d�c�b�d�c�b�d�c�b )٢(I�I�I�I�s�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�mHHHH:قوله تعاىل
p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�ep�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�ep�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�ep�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�eHHHH)وقوله  )٣

IIII�e�d�e�d�e�d�e�d )٤(IIIIR�Q�P�O�N�M�L�KR�Q�P�O�N�M�L�KR�Q�P�O�N�M�L�KR�Q�P�O�N�M�L�KHHHH :سبحانه
q�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fq�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fq�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fq�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fHHHH)٥( 

IIII�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§

                                 
 ).١٦٤ـ١٦٣  األيات:  النساءسورة( )١(

 ).٦  آية: سورة الزخرف( )٢(

 ).٢٦  آية: سورة احلديد( )٣(

 ).٤٥  آية: اب األحزسورة( )٤(

 ).١٥٧  آية: سورة األعراف() ٥(
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  ٥١٦ 

µ�´µ�´µ�´µ�´HHHH)١( IIIIé�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þé�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þé�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þé�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�ÞHHHH)٢( 

   .)٣(I�I�I�I�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�QHHHH:ووصف إمساعيل

�IIIIC�B�AC�B�AC�B�AC�B�A�F�E�D��F�E�D��F�E�D��F�E�D : عن كل نيب إنه رسول، تدبركما يقال أيضاً
�R�Q�P�O�N�M� L� K� J�I�H� G�R�Q�P�O�N�M� L� K� J�I�H� G�R�Q�P�O�N�M� L� K� J�I�H� G�R�Q�P�O�N�M� L� K� J�I�H� G
�_�̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�_�̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�_�̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�_�̂ ]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S
�l�k�j�i� h�g�f�e�d�c�b�a�`�l�k�j�i� h�g�f�e�d�c�b�a�`�l�k�j�i� h�g�f�e�d�c�b�a�`�l�k�j�i� h�g�f�e�d�c�b�a�`

mmmmHHHH)وعن عيسى)٤  :IIIIa�̀ �_�~�}�|�{�z�ya�̀ �_�~�}�|�{�z�ya�̀ �_�~�}�|�{�z�ya�̀ �_�~�}�|�{�z�yHHHH)٥ (.  
ات القرآن أن كل رسول نيب وكل نيب رسول ـوهكذا نستطيع أن نتبني من آي

  .)٦(!!)ال كما حنفظ أن كل رسول نيب وليس كل نيب رسوال
 أن يثبت أنه ال فرق بني النيب  ـرمحه اهللا تعاىلـ الشيخ هكذا إذن حياول 

اليت مجعت وصفي الرسالة والرسول من خالل استعراض تلك اآليات القرآنية الكرمية 
  .والنبوة

 ال تدل على  ـرمحه اهللا تعاىلـ وال شك أن اآليات اليت ذكرها الشيخ : قلت
أم أنبياء وهذا ال خالف فيه ما ذهب إليه؛ بل إا صرحية يف وصف أولئك الرسل ب

  .و نيبأعين أن كل رسول فه
 لو ذكر لنا آيات تصف بعض  ـرمحه اهللا تعاىلـ وإمنا يستقيم رأي الشيخ 

  . بأم رسل، وهذا ما مل يأت بهاألنبياء غري املرسلني
                                 

 ).١٥٨  آية: سورة األعراف() ١(

 ).٥١  آية: سورة مرمي( )٢(

 ).٥٤  آية: سورة مرمي( )٣(

 ).١٦٤ـ١٦٣  األيات: سورة النساء( )٤(

 ).٣٠ آية: سورة مرمي( )٥(

 ).٧ص(هـ ١٣٨٥ تاريخ ،١عدد ، ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة ) ٦(
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  ٥١٧ 

غري أنا . .: (. بني النيب والرسول فيقولمث يستدرك الشيخ ليقرر أن هناك فرقاً
�IIII�a :اب اهللا سبحانه هذه اآليةجند يف كت �̀_�~�}�|�{�z�y�x�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x

�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b
t�s�r�qt�s�r�qt�s�r�qt�s�r�qHHHH)١ (.  

    ؛ فما الفرق؟ويف هذا ما يشعر بأن بينهما فرقاً

جاء يف تفسري اجلاللني لتلك اآلية أن الرسول من أمر بالتبليغ، وأن النيب هو 
اجلاللني، وهو خطأ؛ ألن آيات القرآن الذي مل يؤمر بالتبليغ، وأكثرنا يردد قول تفسري 

  .حتكم خبطأ هذه التفرقة، فكثري من آيات القرآن تدل على أن النيب مأمور بالتبليغ أيضاً

الرسول من "أما البيضاوي ففرق بينهما تفرقة أدل؛ إذ قال يف تفسري تلك اآلية 
ير شرع سابق كأنبياء عمه ومن بعثه لتقري جمددة يدعو الناس إليها والنيب بعثه اهللا بشريعة

  . ـعليهم السالمـ بين إسرائيل الذين كانوا بني موسى وعيسى 

 عليه والنيب غري الرسول من زالًـ منزة كتاباًـوقيل الرسول من مجع إىل املعج
ليه يف عالوحي والنيب يقال له وملن يوحى ال كتاب له وقيل الرسول من يأتيه امللك ب

  .)٢("املنام

 الذي أستطيع استنباطه من القرآن؛ فاهللا يقول عن أنبياء بين :والرأي األول هو
إسرائيل أم كانوا حيكمون بالتوراة، إذن مل يكن هلم كتاب جديد، فالنيب إذن هو من 

  .)٣() واهللا أعلم جديداًأرسل بكتاب نيب سابق، أما الرسول فنيب أعطي كتاباً

ختلفوا يف يب والرسول، وإن ا بني النومجهور أهل السنة على أن هناك فرقاً: قلت
  .ماهية ذلك الفرق

                                 
 ).٥٢  آية: سورة احلج( )١(

 .)١٣٣، ص٤ج(تفسري البيضاوى ) ٢(
 ).٨ـ٧ص(هـ ١٣٨٥ تاريخ ،١عدد ، ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة ) ٣(
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  ٥١٨ 

 يف ختطئة القول بأن الرسول هو الذي أمر  ـرمحه اهللا تعاىلـ وصدق الشيخ 
  .بالتبليغ والنيب مل يؤمر به بدليل آية سورة احلج حيث أسندت اإلرسال هلما

 يف األخري هو الذي تطمئن  ـرمحه اهللا تعاىلـ وهذا الفرق الذي قرره الشيخ 
  .واهللا تعاىل أعلم. ليه النفس مجعا بني األدلةإ

�,��(_^وא�$>��Lא���`��:��W� �

ومن أهم أسس اإلميان بالرسل تصديقهم فيما خيربون، وطاعتهم فيما يأمرون، 
  ..وإال فما فائدة اإلميان بأم رسل اهللا تعاىل

 مسة من واملؤمن الصادق ال متسه أبداً. .: (. ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
لك مبن ا، وإن تراءى له أنه خيالف العقل؛ فما ب����شك يف شيء حيدثه به رسول اهللا 

  !يرتاب يف آية من كتاب اهللا؟
وإن العربة اليت تستروح روحانية هداها العظيم من هذه اآلية هو أنه جيب على 

 ا به اهللاـر لكل ما خيربنـع احلس متطامن الفكـن رضي النفس خاشـاملسلم أن يذع
   .)١()ورسوله

�I�I�I�I��b�a:وعند كالمه على قوله تعاىل `�_� �̂]�\�[�Z�Y�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y

�q�p�o�n� m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�q�p�o�n� m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�q�p�o�n� m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�q�p�o�n� m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

t�s�rt�s�rt�s�rt�s�rHHHH)إن موقف املسلم من هذا جيب .: (.. ـرمحه اهللا تعاىلـ قال  )٢ 
أن يكون موقف اإلميان يف أروع روحانية التقوى واخلشوع؛ فيقول صادق اإلميان رضي 

ل خيالف ـنزل اهللا، وأخرب به رسول اهللا، وإن خيل إليه أن العقآمنت آمنت مبا أ: الروح
ليتهم عقله بالعي والقصور، وإال ت الوحي اإلهلي ذا، وكان !! ما أنزل اهللا وأخرب به

  .)٣()ممن يزعم أن رأي املخلوق يهيمن على حكمة اخلالق

                                 
 ).٧ص(هـ ١٣٨٠تاريخ  ،١١عدد ، ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة ) ١(

 ).٦٠  آية: سورة اإلسراء( )٢(

 ).٩ص(هـ ١٣٨٠ تاريخ ،١١عدد ، لة نور من القرآن، مقااهلدي النبويجملة ) ٣(
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  ٥١٩ 

رسل ان بالـة يف موضوع اإلميـك الفقرات إىل نقطة مهمـفالشيخ ينص يف تل
ارض ـع والطاعة هلم؛ حىت ولو تعـربون به، والسمـأال وهي تصديقهم يف كل ما خي

  .ربون به مع عقل اإلنسان أو هواهما خي

  : هل النبوة خاصة بالرجال فقط

 على هذه القضية، وبني خطأ قول الظاهرية  ـرمحه اهللا تعاىلـ تكلم الشيخ 
  .ومن وافقهم يف أن النبوة تكون يف النساء أيضاً

بنبوة مرمي وأم موسى، واحلق )١(حكم بعض الظاهرية: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
الذي يهدي إليه القرآن أن وحي النبوة والرسالة ما كان إال للرجال فقط، تدبر هذه 

IIII�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d :اآليات
�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s

¥�¤¥�¤¥�¤¥�¤HHHH)٢( IIII�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�M�M�M

Q�P�O�NQ�P�O�NQ�P�O�NQ�P�O�NHHHH)٣( IIII�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l
{�z�y�x{�z�y�x{�z�y�x{�z�y�xHHHH)٤(.  

  

                                 
ابن حزم : أتباع مذهب داود بن علي االصبهاين املعروف بالظاهري ، ومن أئمة الظاهرية: الظاهرية) ١(

م لغة الفقهاء ـاالندلسي، ومسوا بالظاهرية ألم يأخذون بظواهر النصوص الشرعية ويرفضون القياس معج
 )٢٩٥، ص١ج(هـ ١٤٠٥دق ، دار النفائس ، بريوت ، الطبعة األوىل ، حامد صا.حممد رواس ، د .د
وقد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ومقصود الشيخ ببعض الظاهرية هو ابن حزم ) ٥٧٨، ص٢ج(املعجم الوسيط و

 .قال بنبوة النساء 
 ).١٠٩  آية: سورة يوسف( )٢(

 ).٤٣  آية: سورة النحل( )٣(

 ).٧  آية: سورة األنبياء( )٤(
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  ٥٢٠ 

¾�¿�IIII�À�¿�¾�À�¿�¾�À�¿�¾�À ـ كما قص اهللا يف سورة األنعام ـوحينما قال املشركون 

Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä� Ã�Â�ÁÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä� Ã�Â�ÁÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä� Ã�Â�ÁÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä� Ã�Â�ÁHHHH)كان مما قاله اهللا سبحانه )١ 

IIIIJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH)٢(.  
ا يفتري وهذا يدل داللة قاطعة على أن النبوة يف الرجال فقط، ومن يقل بغري هذ

  .)٣() أثيماًعلى اهللا تاناً
ة وهي أن النبوة ـة يف غاية األمهيـ مسأل ـرمحه اهللا تعاىلـ وهكذا بني الشيخ 

  .ال، واستدل على ذلك بآيات كثريةال تكون يف النساء بل هي خاصة بالرج
 بأن القول بنبوة النساء خاص بالظاهرية فليس  ـرمحه اهللا تعاىلـ وأما قوله 

  .)٤( األشعري والطربي والقرطيب وغريهمذلك؛ بل قال ا أبو احلسن األمر ك
ا بالرجال، ـص القرآين إمنا تناول الرسالة وخصصهـد قوهلم أن النـومستن

وال خالف يف ذلك، وأما النبوة فلم تتناوهلا اآليات القرآنية من جهة حصرها يف الرجال؛ 
  . به، وهذا غري ممتنع يف النساءرعه خاصاًوقالوا بأن النيب قد ال يؤمر بالتبليغ فيكون ش

ى إىل ـح يف أن اهللا تعاىل أوحـ بأن القرآن صريذا أيضاًـواستدلوا على قوهلم ه
��������IIII�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N:أم موسى كما يف قوله تعاىل

f�e�d�c�b�a� �̀ _� �̂]�\�[�Z�Yf�e�d�c�b�a� �̀ _� �̂]�\�[�Z�Yf�e�d�c�b�a� �̀ _� �̂]�\�[�Z�Yf�e�d�c�b�a� �̀ _� �̂]�\�[�Z�YHHHH)وصريح . )٥
I�I�I�I��p�o�n�p�o�n�p�o�n�p�o�n:كذلك يف أن جربيل خاطب مرمي ابنة عمران، كما قال تعاىل

                                 
 ).٨  آية: سورة األنعام( )١(

 ).٩  آية: سورة األنعام( )٢(

 ).٦ص(هـ ١٣٨٥ تاريخ ،١عدد ، ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة ) ٣(

يف تفسري القرآن العظيم ، والسبع املثاين ، أبو الفضل حممود اآللوسي ،دار إحياء التراث العريب ، روح املعاين ) ٤(
 .)٤٤٧، ص٦ج(اري  فتح الب.)١٤٧، ص١٤ج(بريوت 

 ).٧  آية: سورة القصص( )٥(
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  ٥٢١ 

y�x�w�v�u�t�s�r�qy�x�w�v�u�t�s�r�qy�x�w�v�u�t�s�r�qy�x�w�v�u�t�s�r�qHHHH)وخاطبتها املالئكة .)١:����IIII�s�r�s�r�s�r�s�r

~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�tHHHH)٢( 

  .وهكذا يف سارة وهاجر وحواء وآسية
: حني قالـ صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ـ كما استدلوا حبديث النيب 

"��
(�ل��ن�א����ل�(����و�מ��(�ل��ن�א�
���A��L�#��Cא��!�6$��ون�و���מ��

  .)٣("ن�و�ن�$*ل���;��A��&�א�
���C( *ل�א����د���&���;��א�ط��מ���א
  .والكمال البشري إمنا يكون يف النبوة

����Wو��bض�+�*�(د�-��E��M(و �

أن الفرق الذي يظهر من كتاب اهللا تعاىل وأقوال أهل العلم بني النيب : األول
رع سابق، وعليه ـش والنيب بعث بداًـ جديوالرسول إمنا هو يف أن الرسول أويت شرعاً

  .فال فرق بينهما من ناحية اإلرسال واألمر بالتبليغ
أن املالئكة قد ختاطب من ليس بنيب كما يف قصة األقرع واألبرص : الثاين

  .واألعمى، وغريها
أن اصطفاء مرمي وغريها ليس حجة على نبوا بدليل أن اهللا تعاىل : الثالث
I�I�I�I��V�U�T�S�V�U�T�S�V�U�T�S�V�U�T�S:ء كما قال تعاىل من العاملني وليسوا أنبيااصطفى كثرياً

�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W

                                 
 ).١٧  آية: رميم سورة) (١(

 ).٤٢  آية:  آل عمرانسورة) (٢(

�¢�� IIII : باب قول اهللا تعاىل، كتاب التفسري،صحيح البخاري) ٣( �¡� ��� �~� �}� �|��¢� �¡� ��� �~� �}� �|��¢� �¡� ��� �~� �}� �|��¢� �¡� ��� �~� �}� �|

�É��È��Ç... : إىل قوله...����££££ �Æ��É� �È��Ç� �Æ��É� �È��Ç� �Æ��É� �È��Ç� �Æ��� � �� � �� � �� � �  HHHH  . يح ـصح) ٥٠٦ص ،٨ج (٣٤١١حديث رقم
 حديث رقم ،باب فضائل خدجية أم املؤمنني ،  ـرضي اهللا عنهمـ ة ـل الصحابـ كتاب فضائ،مسلم

 .)١٣٢، ص٧ج (٦٤٢٥
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  ٥٢٢ 

j�i�h�g�f�e�dj�i�h�g�f�e�dj�i�h�g�f�e�dj�i�h�g�f�e�dHHHH)وقال )١: IIII�a� �̀_�~�}�|�{�a� �̀_�~�}�|�{�a� �̀_�~�}�|�{�a� �̀_�~�}�|�{

g�f�e�d�c�bg�f�e�d�c�bg�f�e�d�c�bg�f�e�d�c�bHHHH)ومن هؤالء من ليس بنيب باإلمجاع )٢.  

c���Wא�-��d�G$\�א�2	 �

  :بني الشيخ يف مسألة اإلميان باألنبياء حقيقتني مهمتني
  .أم أفضل من مجيع العاملني: األوىل
  . فيما بينهمأن بينهم تفاضالً: يةالثان

بني اهللا سبحانه بعض أنواع الفضل فذكر أن أعالها : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
����:وأعظمها إمنا هي الرسالة والنبوة إذ يقول سبحانه عقب ذكر بعض أنبيائه ورسله

IIIIj�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�aHHHH)٣( .  

I�I�I�I��A�A�A�A�E�D�C�B�E�D�C�B�E�D�C�B�E�D�C�B:مث بني بعض أنواعه اليت من ا على رسله فقال
�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F

{�Y�X{�Y�X{�Y�X{�Y�XHHHH)٤(
    IIII�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�̀ �_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s

b�ab�ab�ab�aHHHH)٦( )٥(.   
 وذا العلم احمليط فضل بعض أنبيائه على بعض. .: (.ويقول يف موضع آخر

IIII�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B

                                 
 ).٣٢  آية:  فاطرسورة( )١(

 ).٣٣  آية:  آل عمرانسورة( )٢(

 ).٨٦  آية:  األنعامسورة( )٣(

 ).٢٥٣  آية: سورة البقرة() ٤(

 ).١٠  آية: سورة سبأ( )٥(

 ).١٠ص(هـ ١٣٨٩ تاريخ ،١عدد ر من القرآن، ، مقالة نواهلدي النبويجملة ) ٦(
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  ٥٢٣ 

{�Y�X�W�V�U�T{�Y�X�W�V�U�T{�Y�X�W�V�U�T{�Y�X�W�V�U�THHHH)بأن جعل رسالته ���� وفضل حممداً)١ 
ة، وأن جعله خامت النبيني واملرسلني، وأن جعل الكتاب الذي أنزله عليه هو للناس كاف

املهيمن على كل كتاب أنزله اهللا، وأن أكمل اهللا برسالته اإلسالم الذي أرسل به كل 
 ذا الفضل كله؛ فاهللا أعلم حيث جيعل رسله، فال يقولن امرؤ ملا اختص اهللا حممداً

   .)٢()شاءرسالته، واهللا خيتص برمحته من ي

 حقيقة أن األنبياء هم أفضل اخللق، وأن  ـرمحه اهللا تعاىلـ وهكذا يبني الشيخ 
  . بعض؛ فيجب اإلميان بذلك إمجاالًبعضهم أفضل من

 وهي كثرية؛ فيجب اإلميان بذلك ����مث يعدد بعض اخلصال اليت فضل ا حممد 
  .كذلك

�L���$د��.Aא��GV�8ط�א��W   

 على املسائل اليت جيب اإلميان ا فيما يتعلق  ـ تعاىلرمحه اهللاـ مل يقتصر الشيخ 
  ..بركن اإلميان بالرسل؛ بل أوضح املكفرات يف هذا اجلانب، واليت تفضي إىل الكفر

زعم الكافرون يف كل أمة أن اهللا سبحانه ال ميكن : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
حود برساالم ونبوام من أن يكلم البشر، وهلذا كانت بشرية الرسل مناط الكفر واجل

  .أولئك الذين ينكرون أن اهللا مين على عباده مبا يشاء

وقد تبني لنا أن هؤالء فريقان، أما أحدمها فوقف بكفره عند هذا، أي كفر بنبوة 
  .الرسل، ومل يؤمن مبا جاؤوا به عن اهللا سبحانه

ة إىل بعض  نسبوا األلوهيأما اآلخرون فلكوم كفروا بأن يكون الرسل بشراً
  .الرسل

                                 
 ).٢٥٣  آية: سورة البقرة() ١(

 ).١١ص(هـ ١٣٨٠ تاريخ ،٨ عدد ،، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة ) ٢(
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  ٥٢٤ 

؛ فظاهرهم بشرية أو آدمية، وباطنهم ألوهية  وباطناًلقد زعموا أن للرسول ظاهراً
  .وربوبية

أو زعموا أن اهللا نفسه هو الذي يتجلى يف صور هؤالء املرسلني، وهؤالء هم 
  .)١()الصوفية يف كل أمة

ة على بشرية مث استطرد الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف ذكر األدلة من اآليات القرآني
  .كل والشرب واملشي يف األسواقالرسل، واتصافهم بصفات البشر العادية من حيث األ

وهذه احلقيقة اليت ذكرها الشيخ هنا من أن جحود بشرية الرسل أو رسالتهم من 
 عند اهللا تعاىل هي مناط الكفر، مصرح ا يف كتب أهل التصوف، وأشبعها الشيخ رداً

  .شاء اهللا تعاىل يف باب الردودعليهم وسوف أفصلها إن 
����د�א����00T����Uא��I(00��_fم�א��ن�)�EBא#"�ن�$��$����W� �

بني الشيخ رمحه اهللا تعاىل وجوب اإلميان باليوم اآلخر وما يقع فيه من العرض 
  .ة، وأوضح أدلة ذلك يف مواضع شىتواحلساب وبقية األمور الغيبي

كل ما ورد يف القرآن عن البعث يؤكد : (ن البعثعـ رمحه اهللا تعاىل ـ يقول 
أننا سنبعث بأجسادنا وأرواحنا من قبورنا بيد أنه جنمت فرق متعددة بني املسلمني تدعى 
اإلميان بالبعث، مث تؤوله، وتؤول معه ما سيكون يوم القيامة تأويال ال ينتسب ال إىل عقل 

 إن كان خرف الضاللة ـ هذا وال إىل دين، وال إىل لغة، وال إىل عرف، وحجتهم يف
 أن العقول ترى املعاين الظاهرة لأللفاظ مستحيلة التصديق؛ إذ ال ميكن ـيسمى حجة 

أن يصدق العقل أن تعود العظام الرميمة جملوة احلياة، وال أن تبدل األرض غري األرض 
   .)٢()لكرميوالسماوات، وال أن تشرق األرض بنور را، وغري ذلك مما يبني اهللا يف كتابه ا

 يبني ويؤكد ضعف العقل البشري،  ـ رمحه اهللا تعاىل ـومرة أخرى جند الشيخ
وعدم قدرته على تصور كنه كثري من األمور الغيبية، وإن كان إميانه باحلقيقة الغيبية 

  .رب على احلقائق الغيبية األخرى جمـ  بداهة وعقالًـالكربى جيعله 

                                 
 ).٩ـ٨ص(هـ ١٣٨٥  تاريخ،١ عدد ،، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة ) ١(

 ).١١ص(هـ ١٣٨٠ تاريخ ،٦عدد ، ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة  )٢(
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عليهم الصالة ـ هو اهللا تعاىل؛ ورسله ق الغيبية ـواملخرب عن هذه احلقائ
  .لة ذلك، والتصديق مبا أخربوا به واجب، وقد قدم الشيخ رمحه اهللا تعاىل أد ـوالسالم

  : الرد على منكري البعث

كثري من األمور العقدية يتم تقريرها من خالل الرد على منكريها؛ وبيان افت 
العقلية، وهذا ما جنح إليه الشيخ ة وـم من الناحية الشرعيـأدلتهم وضعف مستندا

ا ـة اليت اختلف فيهـة البعث وغريها من املسائل العقديـ يف مسأل ـرمحه اهللا تعاىلـ 
  .لمون مع غريهماملس

الرد على منكري البعث، وقد استدل عليهم القرآن : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 
IIII�s�r�q�s�r�q�s�r�q�s�r�q�x�w�v�u�t�x�w�v�u�t�x�w�v�u�t�x�w�v�u�t :بالنشأة األوىل إذ اعترفوا باخللق األول، فقال

|�{�z�y|�{�z�y|�{�z�y|�{�z�yHHHH)١(. IIIIÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê� É�È�Ç�ÆÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê� É�È�Ç�ÆÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê� É�È�Ç�ÆÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê� É�È�Ç�ÆHHHH)٢( 

IIII�k�j�i�h�g� f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�k�j�i�h�g� f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�k�j�i�h�g� f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�k�j�i�h�g� f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]

q�p�o�n�m�lq�p�o�n�m�lq�p�o�n�m�lq�p�o�n�m�lHHHH)٣(.   
يشهد احلس والعقل أن من يبدع الشيء ألول مرة يكون صنع هذا الشيء نفسه 

 على أهون عليه يف املرة األخرى؛ فما هلؤالء يشهدون ذا اإلنسان ويرونه مستحيالً
  ان؟خالق اإلنس

، وبعد أن تصري هذه ما باهلم يعجبون من أن يبعثهم اهللا بعد أن يصريوا عظاماً
العظام رمادا؟ فقد دانوا باخللق األول، وبأن اهللا هو ربه ومبدعه، وبأن اإلنسان خلق من 
تراب، فما باهلم يظنون أن اهللا ال يقدر أن يفعل هذا مرة أخرى؟ أألن اإلنسان صار 

بون إليه العجز عن هذا قد خلق ـ العظام رفاتا؟ إن اهللا الذي ينس، مث صارت هذهعظاماً

                                 
 ).٧٩  آية:  يسسورة( )١(

 ).١٥  آية: سورة ق( )٢(

 ).٢٧  آية:  الرومسورة( )٣(
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 يعقل ويسمع ويبصر ويكلمه  سوياً مما هو أقل من هذا الرفات إنساناًـ كما يؤمنون ـ
  .)١()اهللا، أفمن يبدع هذا اإلبداع ألول مرة يعجز عنه إذا شاء أن يبدعه مرة أخرى؟

م ال يؤمنون إال باحلس واملشاهدة؛ مث يستطرد الشيخ يف ذكر أدلتهم ومنشؤها أ
ولذلك أنكروا البعث ألم يرون األجساد تفىن كلها إما بأكل الوحوش هلا حىت ال يبقى 

  ...منها شيء، وإما بأكل األرض هلا حىت تبلى

ولكن هذا عوار يف عقوهلم فلم تبصر من احلقيقة إال جزءها، ومل تتعقل ذلك 
 خنرة؛ من الذي ساد قبل أن متوت وتفىن وتصبح عظاماًاجلزء حق تعقله؛ إذ أن هذه األج

أحياها أول مرة؟ وهم يقرون بأن اهللا جل جالله هو الذي خلقهم، والذي خلق أول مرة 
  .ق ثانية وثالثة إىل ما ال ايةقادر على إعادة اخلل

  :  بأدلة دامغة ميكن تلخيصها فيما يلي ـرمحه اهللا تعاىلـ مث يرد عليهم الشيخ 

  .أن الذي خلق اإلنسان من عدم قادر على خلقه مرة أخرى ـ ١

 باحلياة  أن منشأ اإلنسان هو التراب، فكيف نؤمن بأن التراب األول كان جياشاًـ ٢
   ال يلد حياة؟يف حني صار التراب اآلخر عاقراً

 تردد قصة اإلحياء واإلماتة يف القرآن الكرمي كما يف قصة الذي مر على قرية، ـ ٣
  .قصة أصحاب الكهف وغري ذلكوكما يف 

 أنه يف كل يوم تشهد اإلنسانية هذه القضية، وهي أنه يولد أوالد مث يكربون مث ـ ٤
  .ميوتون، وأصل الولد نطفة، وأصل النطفة الغذاء، وأصل الغذاء األرض

IIII�y�x�y�x�y�x�y�x: واستدل على تلك األدلة بآيات من كتاب اهللا تعاىل منها قوله تعاىل

c�b�a� �̀_�~�}�|�{�zc�b�a� �̀_�~�}�|�{�zc�b�a� �̀_�~�}�|�{�zc�b�a� �̀_�~�}�|�{�zHHHH)٢(. IIII�|�{�z�y�|�{�z�y�|�{�z�y�|�{�z�y

                                 
 ).٨ص(هـ ١٣٨٠ تاريخ ،٦عدد ، ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة ) ١(

 ).٧٧  آية:  يسسورة( )٢(
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c�b�a� �̀_�~�}c�b�a� �̀_�~�}c�b�a� �̀_�~�}c�b�a� �̀_�~�}HHHH)وقوله تعاىل. )١ :IIII�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A
�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HG�F�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HG�F�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HG�F�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HG�F

e�d�c�b�a�̀ �_� �̂]�\�[�Z�Y�Xe�d�c�b�a�̀ �_� �̂]�\�[�Z�Y�Xe�d�c�b�a�̀ �_� �̂]�\�[�Z�Y�Xe�d�c�b�a�̀ �_� �̂]�\�[�Z�Y�XHHHH)٣()٢(.   

���gא���ض�وא�W� �

 من األمور الغيبية املتعلقة بيوم القيامة مسألة العرض واحلساب، وقد دلت عليها
  .آيات كثرية من كتاب اهللا تعاىل

�©�IIII�¬�«�ª(:  ـرمحه اهللا تعاىلـ الشيخ يقول  �̈§�¦�¥�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥

»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�®»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�®»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�®»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�®HHHH)مث تدبر يف سورة . )٤
IIII�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô :الشورى

é�è�ç�æ�å�äé�è�ç�æ�å�äé�è�ç�æ�å�äé�è�ç�æ�å�ä�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A
�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I

�̂]�\�[�Z�Y�X�̂]�\�[�Z�Y�X�̂]�\�[�Z�Y�X�̂]�\�[�Z�Y�XHHHH��������)٥(.  

لنار على الكافرين، تؤكد هذه اآليات عرض الكافرين على النار وعرض ا
وتؤكد أا ستربز هلم مبا فيها من عذاب، وأم يعرضون عليها يف حال وصفهم بأم 

   .)٦()خاشعني من الذل، وأم سيسترقون النظر إليها أحياناً
  

                                 
 ).٣٣  آية: سورة يس( )١(

 ).٥١ـ٥٠ األيات: سورة اإلسراء( )٢(

 ).١٠ـ٨ص(هـ ١٣٨٠ تاريخ ،٦عدد ، الة نور من القرآن، مقاهلدي النبويجملة : راجع ) ٣(

 ).٣٤  آية:  األحقافسورة( )٤(

 ).٤٥ـ٤٤  األيات:  الشورىسورة( )٥(

 ).٩ص(هـ ١٣٨٤ تاريخ ،٩عدد ، ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة ) ٦(
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��Wא8A'�وא��8) �

كذلك جيب اإلميان باجلنة والنار، وجزاء الكفار والعصاة، وجزاء املؤمنني 
  .غيبية املتعلقة بيوم اآلخرجلنة والنار من األمور الاألتقياء، وكل من ا

�: ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ  �� �� �� �IIII�u�t�s�r�q�p�o�n�m�u�t�s�r�q�p�o�n�m�u�t�s�r�q�p�o�n�m�u�t�s�r�q�p�o�n�m
b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�vb�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�vb�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�vb�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�vHHHH)١( 

خيرب سبحانه عما أعده ألولئك الذين ظلموا أنفسهم، وهم الذين أغفل اهللا قلوم عن 
هكذا جاءت نكرة غري معرفة بكلمة " رانا"ذكره، واتبعوا أهواءهم، والذي أعده اهللا هو 

ليعلم املسلم أا نار رهيبة خميفة مل تر مثلها عني من قبل، وليست معروفة ألحد غري " أل"
، وال يستطيعونه، أن هلذه النار صفة هي أن سرادقها حييط مبن فيها؛ فال جيدون هلا مهرباً

تيئيس من الفرار من النار ويف التعبري بإحاطة السرادق ما فيه من خوف وهول وفزع و
ال غوث هلؤالء إن نزعوا إىل استغاثة وهم يف النار سوى ما وصفه اهللا " وإن يستغيثوا"

كهذا املاء الذي نعرفه، وإمنا هو جيمع   ألنه ليسسبحانه وهو ماء وقد ورد نكرة أيضاً
  يوجعه الظمأصفتني أنه قذر غليظ غري مستساغ وأنه يشوي الوجوه، فتدبر رجالً

  !!الشديد، ويدفع به إىل أن يستغيث فال جيد إال ذلك الشراب املوصوف مبا ذكر

مث يواصل الشيخ وصف بعض عذاب أهل النار، وصفة شرام أعاذنا اهللا ومجيع 
لقد وصفت النار يف سورة . )٢(����IIIIb�a�`b�a�`b�a�`b�a�`HHHH:املسلمني من ذلك، مث يقول

الوصف أما هنا فيزيدها . )٣(IIIIÈ�Ç�Æ�Å�ÄÈ�Ç�Æ�Å�ÄÈ�Ç�Æ�Å�ÄÈ�Ç�Æ�Å�ÄHHHH الفرقان بقوله سبحانه
  .رهبة مبا فيه من استهزاء وسخرية بأصحاب النار

                                 
 ).٢٩  آية: سورة الكهف( )١(

 ).٢٩  آية: سورة الكهف( )٢(

 ).٦٦ ية آ: سورة الفرقان( )٣(
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فاملرتفق ما يتكئ اإلنسان عليه مبرفقه، وما ينتفع به، والنار ال ارتفاق فيها 
للكفار، وإمنا هو استهزاء م وبيان بالغ القوة ملدى تعاستهم وشقائهم وهل يوجد تعس 

  .)١()رأشد تعاسة من ذلك الذي ال جيد له مرتفقا سوى هذه النا
فبني الشيخ يف هذه الفقرة حقيقة النار، وصفتها، وصفة العذاب املعد فيها 

  .لة من كتاب اهللا تعاىلللكفار، وأوضح ذلك باألد
 : عن اجلنة وما أعده اهللا تعاىل من النعيم ألهلها ـرمحه اهللا تعاىلـ ويقول 

IIII���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p

�̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡HHHH)بيان . )٢
جنات " جنات عدن"لبعض ما أعده اهللا سبحانه للذين آمنوا وعملوا الصاحلات ومنه 

IIII�}�|�{�z�}�|�{�z�}�|�{�z�}�|�{�z :إقامة وخلود كما ورد يف سورة فاطر قاصا قول أصحاب اجلنة
f�e�d�c�b�a�̀ �_�~f�e�d�c�b�a�̀ �_�~f�e�d�c�b�a�̀ �_�~f�e�d�c�b�a�̀ �_�~HHHH)ار . )٣وقد وصفت هذه اجلنات بأن األ

  . علعليها من يف اجلنة من جتري من حتتها أي دوا حبيث يشرف
حيلون فيها من أساور من ذهب واألساور هذه كانت من مسات الغىن الوسيع، 

I�I�I�I��e�d�c�e�d�c�e�d�c�e�d�c:ويبدو لنا هذا من قول فرعون عن موسى، وقد قصه اهللا يف قوله

n�h�g�fn�h�g�fn�h�g�fn�h�g�fHHHH)ا املؤمنون أنواع خمتلفة؛ فبعضها  .)٤ وستكون األساور اليت حيلى
¿�I�I�I�I��Â�Á�À�¿�Â�Á�À�¿�Â�Á�À�¿�Â�Á�À:سبحانهمن ذهب كما ورد هنا وبعضها من فضة كما يقول اهللا 

Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃHHHH)وسيكون معها لؤلؤ . )٥

                                 
 ).١٤ـ١٣ص(هـ ١٣٨٢ تاريخ ،١٠عدد ، ، مقالة نور من القرآناهلدي النبوي جملة )١(

 ).٣١  آية: سورة الكهف( )٢(

 ).٣٤  آية: سورة فاطر( )٣(

 ).٥٣  آية: سورة الزخرف( )٤(

 ).٢١ آية:  اإلنسانسورة( )٥(
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IIII�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É :أيضا كما يقول سبحانه
Ô�Ó�ÒÔ�Ó�ÒÔ�Ó�ÒÔ�Ó�ÒHHHH)١(.  

هذا بيان ملا يلبسه أهل اجلنة فيها، ولعلها "  من سندس خضراًويلبسون ثيباً"
  . بعضها فوق بعض فمنها ما هو رقيق، ومنها ما ليس كذلكتكون ثياباً

يلبسون من سندس  "  ومرة استربقاًهل اجلنة يلبسون مرة سندساًأو لعل أ
   ."وإستربق

إنه النعيم الوفري، والسكينة الوارفة، والراحة وهدوء " متكئني فيها على األرائك 
   .)٢(.)..البال

نوي، الروحي ـا املادي واملعـب اإلميان ا، وبنعيمهـي اجلنة اليت جيـهذه ه
  .أركان اإلميان بيوم اآلخر الذي هو ركن من أركان اإلميانواجلسماين، وهي من أسس و

ر ـ الفردوس، وقضية اخللود يف موضع آخ ـرمحه اهللا تعاىلـ وبني الشيخ 
ة إىل أصحاا، وأحب أن ـ منسوبرون عن الفردوس أقواالًـوقد ذكر املفس. .: (.فقال

  .أذكرها لك
سطها وأفضلها، أو سرة اجلنة، هي معظم اجلنة، أو ربوة اجلنة، أو أو: قالوا عنها

أو البستان باللغة الرومية أو احلبشية، أو البستان الذي فيه األعناب، والذي جيمع الكرم 
�ذא��+�)מ�א����א��
A؛�$��+�و=�א� �دوس؛�$?
��: "والنخل، وقد ورد يف الصحيحني

A

���5א��!��� ((��
  .)٣( "!��&�א��
�Aو!و�ط�א��
�Aو�
ال سيما آخره جيد فيه إشراقة من قول اهللا يف سورة البقرة، ومن يتدبر احلديث و

  .����وحسبنا هدي اهللا وهدي رسوله 

                                 
 ).٢٣ آية:  احلجسورة( )١(

 ).١٦ـ١٥ص(هـ ١٣٨٢تاريخ  ،١٠عدد ،  القرآن جملة اهلدي النبوي ، مقالة نور من)٢(

، ٧ج (ـ٢٧٩٠حديث رقم  صحيح البخاري كتاب اجلهاد والسري باب درجات ااهدين يف سبيل اهللا )٣(
 .)٢٠١ص
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و ـات واملالزمة أو هـواخللود هو الثب" والـخالدين فيها ال يبغون عنها ح"
تربي الشيء عن اعتراض الفساد، وبقاؤه على احلالة اليت هي : كما عرفه الراغب مفصالً
نه الغيري والفساد تصفه العرب باخللود، وهو تعريف دقيق، ومنه عليه، وكل ما يتعاطى ع

يتبني لنا أن أهل اجلنة يبقون فيها دون أن يصيبهم نصب أو لغوب أو صريورة إىل بوار، 
 أو فساد أي دون أن ينال منهم كر األحقاب واألجيال ما ينال من أهل الدنيا، تعرف يف

واألبد زمان ممتد " أبدا"غري هذه اآلية بكلمة وجوههم دائما نضرة النعيم، ولقد جيء يف 
  .)١(.)..ال يتجزأ كما يتجزأ زماننا

ويبني يف موضع آخر وجوب اإلميان باجلنة ونعيمها، وعدم تأويل أي لفظة من 
  . خيرج اللفظ عن مدلولهتلك اآليات واألحاديث اليت ذكرت النعيم تأويالً

�IIIIÇ�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÇ�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÇ�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÇ�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Ë�Ê�É�È��Ë�Ê�É�È��Ë�Ê�É�È��Ë�Ê�É�È :يقول عليه رمحة اهللا تعاىل
Í�ÌÍ�ÌÍ�ÌÍ�ÌHHHH)الرزق مادي وروحي، هذا الرزق العظيم دائم ال ينقطع؛ فالتعبري بأول . )٢

  .النهار وآخره يعطي هذا املعىن
املادي  هذا ويف كتاب اهللا سبحانه آيات حمكمات عن اجلنة وثواا العظيم

ن  منه ثواب آخر موالروحي، الثواب الذي تؤكد آياته أنه الثواب الذي ال يعدل شيئاً
كل امللوك الربرة جمتمعني؛ والذي يفرضه اهللا علينا أن نؤمن بكل كلمة تتكلم عن هذا 

ول هذا ألن الذين ـف للكلم عن مواضعه، أقـالثواب دون أن نأيت هلا بتأويل هو حتري
ال يأخذ القرآن وال يدنو قلوم منه حبب أو ثقة، يزعمون أن كل كلمة عن اجلنة جيب 

 معناها الذي هو هلا يف كتاب اهللا، زعما منهم أن اهللا أكرب من أن أن تؤول مبعىن آخر غري
  .ش وغري هذا مما بني اهللا سبحانهيعدنا بثواب من طعام وزوجات وفر

إننا بشر وللبشرية استمتاع خاص ا، ونعيم تدرك أنه نعيم، وتذوق به تشعر أا 
ف ذكره، حامدين اهللا وص يف سعادة أو شقاء؛ فلنؤمن خمبتني مذعنني بكل كلمة، بكل

  .ليه أن يهب لنا ما أعده جل شأنهعلى نعمائه ضارعني إ

                                 
 ).٩ص(هـ ١٣٨٤ سنة ١٢عدد  جملة اهلدي النبوي ، مقالة نور من القرآن ، )١(

 ).٦٢ آية:  مرميسورة( )٢(
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:  ����وإليك حديثني ذكر فيهما شيء من حياة أهل اجلنة يف اجلنة، قال رسول اهللا 
 "
ون�$����5و��6א��A������2א��د��7�A��27���#و�)5מ���&���7!ول�ز���6)�:�א��

�א� �5�$� 
�)5מL� ��)Mوطون �و# ���),طون ��وא� *�Aو#Hא�ذ� ��ن ��!���ط5מHذ

و�����Hמ�א�Bو�6و��5מ�א���@�و�(ل�وאد��
5מ�زو�)�ن���"����Nو.����5ن�


5מ�و#�)��Iض�.�و�5מ�.���وאد����ون����K0(,ن�#�א��א��מ��ن�א� Cو�א

واأللوة بفتح اهلمزة وضمها، وبضم الالم وتشديد الواو وفتحها )١( "א�����(��6و����
  .ما أراها إال فارسية عربت: د الذي يتبخر به، ويقول األصمعيمن أمساء العو
�ن�!Hل�א��
���A)�אCون�א��K�M$%�א��
�A(���))�אCون�א�(و(��: ����وعنه 

C٣())٢("$%�א����(.  

                                 
، ٨ج (٣٢٤٥ حديث رقم ، باب ما جاء يف صفة اجلنة وبيان أا خملوقة،ء اخللق كتاب بد،صحيح البخاري) ١(

 باب ىف صفات اجلنة وأهلها وتسبيحهم فيها ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،صحيح مسلم. )٢٩٧ص
 .)١٢٢، ص١ج (٤٨٩ حديث رقم،بكرة وعشيا

 صحيح .)٤٠١، ص١٦ج (٦٥٥٥م  حديث رق، باب صفة اجلنة والنار، كتاب الرقاقاملرجع السابق،) ٢(
،  باب ترائى أهل اجلنة أهل الغرف كما يرى الكوكب ىف السماء، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،مسلم

 .)١٤٤، ص٨ج (٧٣١٩حديث رقم 
 ).١١ـ١٠ص(هـ ١٣٨٧ ، تاريخ٢عدد ،  جملة اهلدي النبوي، مقالة نور من القرآن)٣(
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C$.%�א��א	א/� �

5�ن�و����א#"�ن�7��$$������د�א���  

�א/6��5א2ول �
5�����=�א�7 �
IIII�M�M�M�M :ميان بالغيب؛ كما قال تعاىلإن من أخص خصائص املؤمنني املتقني اإل

U�O�NU�O�NU�O�NU�O�NHHHH)١(.  
ن الذي وإن اإلميان باملشاهد يستوي فيه التقي وغريه، بل والعاقل وانون؛ ولك

 هو املؤمن احلقيقي، ����ي أخرب اهللا تعاىل به أو أخرب به رسوله يتصف باإلميان بالغيب الذ
  ..واملؤمن الصادق يف إميانه

�و���9����EVא�75؟ �

  .)٢( ومغيباً وغيوباً وغياباًغاب عنه غيبة وغيباً: تقول. ا غاب عنككل م: الغيب
كل ما غاب عنك، كأنه مصدر مبعىن الفاعل، ومثله يف : الغيب: (يقول الزبيدي

أي مبا غاب ) ٣( IIIINNNN OOOO UUUUHHHH :قال أبو إسحاق الزجاج يف قوله تعاىل. الكشاف
وكل ما غاب عنهم مما أنبأهم .  من أمر البعث واجلنة والنار����عنهم، مما أخربهم به النيب 

ما غاب عن العيون : والغيب أيضاً: قال. يؤمنون باهللا: وقال ابن األعرايب. به فهو غيب
ع ـب، أي من موضـ من وراء الغيت صوتاًـمسع: ويقال.  يف القلوبوإن كان حمصالً

وقد تكرر يف احلديث ذكر الغيب؛ وهو كل ما غاب عن العيون سواء كان . ال أراه
  .  يف القلوب أو غري حمصلصالًحم

  : أنشد ابن األعرايب. ما غيبك، ومجعه غيوب:  والغيب من األرض
  .)٤() إذا كرهوا اجلميع وحل منهم أراهط بالغيوب وبالتالع

                                 
 ).٣  آية: سورة البقرة() ١(

 .)٢١٥، ص٢ج (لجوهريلالصحاح ) ٢(
 ).٣  آية: سورة البقرة() ٣(

 .)٤٩٧ ، ص ٣ج(، الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس) ٤(
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�א/6��5א����� �

5  و����א#"�ن�7��$

  .تقني اليت يتميزون ا عن غريهماإلميان بالغيب هو أول صفات امل

وقد جعل اهللا اإلميان بالغيب هو الصفة : ( ـه اهللا تعاىلرمحـ يقول الشيخ 
  .)١(I�I�I�I�U�O�N�MU�O�N�MU�O�N�MU�O�N�MHHHH:األوىل من صفات املتقني؛ فقال

يل جاحد، ـزع به هوى إىل تعطـفتلؤمن بكل غيب؛ اإلميان الصادق الذي الين
  .)٢()أو تأويل فاسد

ه؛ ألنه ـب؛ دون أن يتطلع إىل معرفة حقيقتـوجيب على املسلم أن يؤمن بالغي
  .بالتايل استوى فيه املؤمن وغريه، ولو عرف حقيقته معرفة املشاهدة مل يعد غيباً

 معرفة الغيب تتشوف النفس اإلنسانية إىل: ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
 من أسراره، أو تصل بفكرها  بأشواقها إىل اهول، لتدرك شيئاًوإدراكه، وتتطلع دائماً

 إمياا، وفاض تقواها، وسلك ا حب اهللا السبيل إىل إىل أغواره، والنفس اليت خشع
  .رضاه، تذعن طيعة ألمر اهللا ويه، وتؤمن يف صدق وإخالص بكل غيب أخربها اهللا عنه

فال متضي مع املسرفني يف عشق الغيب إىل أن تعبده، وال متضي مع اجلاحدين 
  .بالغيب إىل جحوده والكفر به

 إال مبا أخربها اهللا عنه، فال تزيد على صفات إن نفس املؤمن ال تؤمن من الغيب
  .)٣()ذلك الغيب أو تنقص منه شيئاً

  

                                 
 ).٣  آية: سورة البقرة() ١(

 ).٦ص(هـ ١٣٨١ تاريخ ،٧ دعد، ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة ) ٢(

 ).٤ص( هـ١٣٨١، تاريخ ٧، عدد ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة  )٣(
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5��W+�م�FY.�م�א�������(��)�א�7 �

 مث يؤكد الشيخ على حقيقة وجوب اإلميان بالغيب كما هو دون تصوره شيئاً
 عن  بال دليل، ودون صرفه بصبغة الشاعرية ومتثيلها ودون تأويله تأويالً مصطبغاًخيالياً

  .معطيات العقل البشريظاهره ليتالءم مع 
إن نفس املؤمن ال حتب أن تقضي حياا يف تصوير : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 

 فيه جنون التخيل، وويالت الشاعرية، حسبها ما أخربها اهللا به أنه الغيب تصويراً
ذا الغيب كما يرضيها ويسعدها، وميضي حبياا مع السكينة، مث هي ال ميكن أن جتحد 

  .يفعل اجلاحدون املاديون عبيد احلس األصم، واملادية احلمقاء
 عن اجلن، وأن منهم صاحلني، ومنهم غري ذلك، وأم استمعوا لقد أخرب اهللا مثالً

  .إىل القرآن فولوا إىل قومهم منذرين
  ...وأخرب أنه خلقهم من نار السموم
  .ب ال يقعون حتت احلسجلن، وهم غيهذا بعض ما جاء يف القرآن عن ا

واملؤمن يذعن ويطمئن قلبه إىل قول اهللا، ويؤمن أنه الصدق واحلق، ويغمر نفسه 
ار هذا ـاليقني أن هناك جنا، وأم كما وصف اهللا سبحانه دون أن توسوس نفسه بإنك

   .)١() هو شر من الكفر باحلقيقة وجحودهاأو تأويله تأويالً
  :  يف براعة التمثيل باجلن، وذلك لسببنيـ رمحه اهللا تعاىلـ ويقصد الشيخ 

أم من الغيب الذي جيب اإلميان به، ومنصوص يف القرآن الكرمي والسنة النبوية : األول
  .بوضوح

أن قوما حىت ممن يدعون أم علماء قد أولوا اجلن مبحض ما يعطيه العقل البشري : الثاين
أول اجلن أم عبارة عن ليتالءم الغيب مع املعطيات العلمية عند الغرب؛ ف

  .اجلراثيم

                                 
 ).٥ـ٤ص(هـ ١٣٨١ تاريخ ،٧ عدد ،من القرآن، مقالة نور اهلدي النبويجملة ) ١(
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 حقيقة عالقة العقل البشري بأمور الغيب؛  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويوضح الشيخ 
رمحه اهللا ـ وأن الشرع هو احلاكم على العقل، وجيب على احملكوم اتباع احلاكم فيقول 

فال يزيدها ويف اآلية بيان شاف جليل تطمئن إليه النفس املؤمنة، أما غريها . .: (. ـتعاىل
اجلواب إال حرية وضاللة، ومتردا على اإلميان بالغيب، مث هو يبني لنا كيف جنيب أن يبني 
لنا ما جيب علينا اتباعه حني نسأل عن أمر من أمور الغيب، مث هو جواب يقول للعقل 

  .)١()قف، وإال هلكت: الذي يزعم أنه يستطيع اإلحاطة بكل شيء

T����Uא�NY��,����N�5��Wא�7 �

 أن من أهم خصائص الغيب الذي جيب اإلميان به  ـرمحه اهللا تعاىلـ بني الشيخ 
  ..أنه ال يعلمه إال اهللا تعاىل

I�I�I�I��Ç�Ç�Ç�Ç:يقول اهللا تعاىل يف كتابه الغزيز: ( ـ اهللا تعاىلهرمحـ يقول عليه 

Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈHHHH)٢( IIII�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½

�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ

Ü�Û�Ú�Ù�ØÜ�Û�Ú�Ù�ØÜ�Û�Ú�Ù�ØÜ�Û�Ú�Ù�Øß�Þ�Ý�ß�Þ�Ý�ß�Þ�Ý�ß�Þ�Ý�HHHH)ويقول عز من قائل آمرا نبيه أخا عاد أن يقول. )٣: 
IIIIv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iHHHH)ويقول  )٤
���������IIII�c�b�a:ـ  ومن أصدق من اهللا قيالًـ �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W

f�e�df�e�df�e�df�e�dHHHH)٥(.   

                                 
 ).٨ـ٧ص(هـ ١٣٨١ تاريخ ،٧ عدد ، مقالة نور من القرآن،اهلدي النبوي جملة )١(

 ).٢٦  آية: سورة اجلن( )٢(

 ).٥٩  آية: سورة األنعام( )٣(

 ).٢٣  آية: سورة األحقاف( )٤(

 ).٦٥  آية: سورة النمل( )٥(
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   .)١()هذا بعض ما يقول اهللا، ومنه نعلم ونؤمن بأن الغيب ال يعلمه غري اهللا
اهللا وحده هو الذي له غيب السماوات واألرض، ويف و: (ويقول يف موضع آخر

القرآن آيات كثريات تؤكد لنا أن علم الغيب هللا ال ألحد سواه؛ فال اجلن وال املالئكة 
  . من غيب السماوات واألرض بأنفسهموال الرسل يعلمون شيئاً

ده إرشا فاملالئكة مل يعرفوا الغيب حني علم اهللا آدم األمساء، وهلذا قال اهللا يف
IIII�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g :القوي اجلليل

u�tu�tu�tu�tHHHH)إذ كان قوهلم. )٢:I�I�I�I��S�R�Q�P�O�N�M�L�S�R�Q�P�O�N�M�L�S�R�Q�P�O�N�M�L�S�R�Q�P�O�N�M�L

_�W�V�U�T_�W�V�U�T_�W�V�U�T_�W�V�U�THHHH)بادعاء من يزعم أنه يعرف الغيب فامتحنهم شبيهاً )٣ 
  .اهللا يف غيب مستور عنهم فلم يعرفوا شيئاً

 يقع حتت حسهم هو موت  مل يعرفوا شيئاًـ وكانوا يودون االنطالق ـواجلن 
  .؛ فما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته ����مان سلي

يفة الصغرية تعلم هؤالء األقوياء اجلبابرة الذين كانوا يظنون أم عالدابة الض
I�I�I�I��Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê:يعرفون الغيب، وهلذا يقول اهللا سبحانه بعد هذا

�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ
æ�å�ä�ã�âæ�å�ä�ã�âæ�å�ä�ã�âæ�å�ä�ã�âHHHH)لك العظيم ال يعرف الغيب؛ حىت وسليمان النيب امل. )٤

  .يدله عليه بأمر اهللا هدهد
؛ فهل يعرفه فإذا كان اجلن واملالئكة واألنبياء والرسل ال يعرفون عن الغيب شيئاً

   .)٥()الفساق العرابيد الذين يزعمون أم شيوخ طرق أو منجمون
                                 

 ).٢٤ص(هـ ١٣٦٥ تاريخ ،٦ عدد ،ب مقالة طواغي،اهلدي النبوي جملة )١(

 ).٣٣  آية: سورة البقرة() ٢(

 ).٣٠ آية: سورة البقرة() ٣(

 ).١٤  آية:  سبأسورة( )٤(

 ).٧ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٩ عدد ،، مقالة نور من القرآناهلدي النبوي جملة )٥(
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يم حبقيقتها، وإن ـب على املسلم اإلميان ا، والتسلـور الغيبية اليت جيـإن األم
مل يدركها عقله؛ ومل يستطع تصورها فكره؛ أمور كثرية منها اجلنة والنار والبعث، 

  .والنفخة األوىل والثانية، وغري ذلك كثري
الغيبية، وبني  عن بعض هذه املسائل  ـرمحه اهللا تعاىلـ وقد تكلم الشيخ 

  ..وجوب اإلميان ا على وجه التفصيل
مىت يوضع الكتاب؟ إن الكتاب من الغيب ووضعه : ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 

 ـ فحسب ـوإمنا له  من الغيب وهلذا ال جيوز المرئ أن يقتحم قدس الغيب ورجومها
I�I�I�I��̂:أن يذكر ما ذكر اهللا يقول ربنا سبحانه �]�\�[�Z�Y�̂ �]�\�[�Z�Y�̂ �]�\�[�Z�Y�̂ �]�\�[�Z�Y

e�d�c�b�a� �̀_e�d�c�b�a� �̀_e�d�c�b�a� �̀_e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�h�g�f�h�g�f�h�g�f�HHHH)وهذا بعد أن  )١
تكون النفخة الثانية يف الصور، إذن يوضع الكتاب بعد النفخة الثانية، وبعد قيام الناس 

  .من قبورهم وبعد جميء اهللا يوم القيامة هو ومالئكته وإشراق األرض بنوره سبحانه
واكبح مجاح اهلوى أن يستبد بعقلك؛ فتضل يف متاهات ولك يف شعاب 

  .نها شيطانينوشك يف كل م
لتمتلئ باليقني من جميء اهللا، ومن إشراق األرض بنوره، ومن محل املالئكة 

  .)٢()لعرشه، ومن أم سيكونون حافني من حول العرش مسبحني حبمد اهللا
 غيبية جيب اإلميان ا، وكلها أموراًـ رمحه اهللا تعاىل ـ إذن ذكر الشيخ 

  : منصوصة يف كتاب اهللا تعاىل، وهي
  .ق األرض بنور اهللا تعاىل إشراـ ١

                                 
 ).٦٩  آية: سورة الزمر( )١(

 ).٥ص(هـ ١٣٨٣  تاريخ،٣د  عد،، مقالة نور من القرآناهلدي النبوي جملة )٢(
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  . وضع الكتابـ ٢
  . جميء اهللا تعاىلـ ٣
  . جميء مالئكتهـ ٤
  . جميء النبيني والشهداءـ ٥
  . محل املالئكة للعرشـ ٦

وبني أن العقل ال دخل له هنا؛ فهو عاجز حىت عن تصور أبسط منها؛ فكيف 
  .يقحم فيما هو عاجز عنه خلقة

عمل اإلنسان، وإحصائهم له يف كل صغري مث ذكر بعد هذا كتابة املالئكة ل
  .)١(وكبري

وكذلك بني أن هذه الكتابة من املالئكة ال تنفي الكتابة األولية اليت كتب اهللا 
 .)٢(ة هو كائن؛ فيجب اإلميان بالكتابعنده وعلم ما

                                 
 ).٧ص(هـ ١٣٨٣ ، تاريخ٣ عدد ، مقالة نور من القرآن،اهلدي النبوي جملة )١(

 ).٨ص( هـ١٣٨٣ ، تاريخ٣عدد ، ، مقالة نور من القرآناهلدي النبويجملة  )٢(
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وهو أصل صـحيح يف الـصوف   " الصاد والواو والفاء  :"أصل مادة الصوفية من   
  .املعروف

 فهو صاف وأصوف وصائف      وصووفاً صاف الكبش صوفاً  : (يقول الفريوزآبادي 
  .)١()إذا كثر صوفه: وصوف كفرح فهو صوف ككتف وصوفانه بالضم وهي اء

الصاد والواو والفاء أصل واحد صحيح، وهـو الـصوف          : (ويقول ابن فارس  
وصاف، كل هذا   يقال كبش أصوف وصوف وصائف      . والباب كله يرجع إليه   . املعروف

  .)٢()أن يكون كثري الصوف

هل العلم يف نسبة الصوفية؛ فقيل هي منسوبة إىل الصوف على           ومن هنا اختلف أ   
اشتقاق الكلمة؛ وسبب ذلك أم كانوا يلبسون الصوف إشارة إىل زهدهم يف الـدنيا              

  .على زعمهم

وممن نصر هذا القول ابن خلدون يف مقدمته حيث قال بعد ذكره ألقوال القائلني             
نه من الصوف و هم يف الغالب خمتصون        و األظهر إن قيل باالشتقاق أ     : قلت: (باالشتقاق

  .)٣()بلبسه ملا كانوا عليه من خمالفه الناس يف لبس فاخر الثياب إىل لبس الصوف

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وكذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية   والنـسبة يف  : ( حيث قال 
  .)٤()إىل الصوف؛ ألنه غالب لباس الزهاد" الصوفية"

" القـراء   : " يسمون أهل الدين والعلـم    وكان السلف   : (وقال يف موضع آخر   
: راء واسم الصوفية  ـالفق ذلك اسم الصوفية و    فيدخل فيهم العلماء والنساك مث جد بعد      

  .)٥()هو نسبة إىل لباس الصوف هذا هو الصحيح

                                 
  .)١٠٧٢ص، ١ج ( للفريوز آباديالقاموس احمليط) ١(
  .)٣٢٢ص، ٣ج (معجم مقاييس اللغة البن فارس) ٢(
  .)١٥٠ص، ٢ج(مقدمة ابن خلدون ) ٣(
  .)٣٦٩ص، ١٠ج ( البن تيميةجمموع الفتاوى) ٤(
، ١ج(ابع الرياض ، الطبعة الثانية  لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، مط،الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان) ٥(

  .)٤٣ص
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وهذا هو أرجح األقوال من حيث ارتباطه بأصل الكلمة على االشتقاق األصغر            
  .وهو أقوى من الكبري واألكرب

منها أن كلمة الصوفية إمنا جاء      " الصوفية:"أقوال أخرى يف اشتقاق لفظة    وهناك  
، )٤(، وصـوفة  )٣(، والصف )٢(، والصفاء )١(الصفة: إطالقها عليهم من معاين أخرى منها     

  .)٥( وسوفيا

  .ولكن تلك األقوال كلها ال تنتهض أدلتها لالحتجاج

���0�W+/�א�(���Aא1234ً� �

حد للتصوف ؛كما مل جيمع الصوفيون أنفسهم       مل يتفق أهل العلم على تعريف وا      
على تعريف معني هلم يدخلهم يف دائرة التعاريف واحلدود املعروفة؛ بل اختلفوا يف ذلك؛              

                                 
، الذين مل تكن هلم منازل يسكنوا، فكانوا يأوون ���� فقراء املسلمني من أصحاب رسول اهللا أهلُ الصفَّة هم) ١(

إىل موضع مظلّل يف املسجد النبوي باملدينة املنورة، فعرفوا بأهل الصفة وقد يسمون أصحاب الظلة وضيوف 

أما الصفة اليت : "ابن تيميةقال شيخ اإلسالم . وصفَّة البنيان هي ظلّته وهي شبه بهو واسع مرتفع. اإلسالم

فكانت يف مؤخر مسجد النيب ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ اب النيب ـينسب إليها أهل الصفة من أصح

كان يأوي إليها من فقراء املسلمني من ".  يف مشايل املسجد باملدينة النبوية ـصلى اهللا عليه وآله وسلمـ 

، ١١ج(جمموع الفتاوى و) . ١٠٢، ص٦ج(البداية والنهاية : يراجع. ليس له أهل أو مكان يأوي إليه

 .)٣٨ص

. خالصة: يءوصفوة الش. اء، وصفيته أنا تصفيةصفا الشراب يصفو صف: يقال. خالف الكدر: الصفاء ممدود) ٢(

 .)٢٥١ص، ٧ج(ح للجوهري الصحا

: والصف. ه املبالغة، وصففه، غري أن التصفيف فيصف اجليش يصفه صفاً: املصدر،كالتصفيف يقال: الصف) ٣(

 .)٢٤ص، ٢٤ج(تاج العروس من جواهر القاموس . واحد الصفوف

صوفة أبو حي من مضر وهو الغوث بن مر بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر كانوا خيدمون الكعبة يف ) ٤(

فقيل إن الصوفية مسوا بامسهم ، )١٩٩ص، ٩ج (لسان العرب.اجلاهلية وجييزون احلاج أي يفيضون م

 ورد شيخ اإلسالم هذا االدعاء ،)١٩٩ص، ١ج(تلبيس إبليس : انظر.ام هلم يف االنقطاع إىل اهللا تعاىلملش

 .)٦ص، ١١ج(جمموع الفتاوى : انظر. وفنده

د، املكتب اإلسالمي عرفان عبد احلمي: نشأة الفلسفة الصوفية: سوفيا معناه احلكمة يف اللغة اليونانية، انظر) ٥(

مؤلف دائرة معارف القرن ، حممد فريد وجدي، هذا القول عن نيكلسون وقد نقل ،)١٠٨ص (٨ط

  .العشرين
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  : وسوف أعرض هنا لبعض تعاريف املتصوفة للتصوف

  .)٢("األخذ باحلقائق واليأس مما يف أيدي اخلالئق: " بأنه)١( يعرفه معروف الكرخيـ ١

  .)٤("أن تكون مع اهللا بال عالقة" بأنه )٣(جلنيد ويعرفه اـ ٢

  .)٦("هو أن ال متلك شيئا وال ميلكك شيء: "التصوف فيقول)٥( ويعرف مسنونـ ٣

وتعاريف الصوفية للتصوف كثرية أوصلها بعضهم إىل مائة تعريف، وزادها آخرون 
  .)٧( حىت بلغت األلف؛ بل أوصلها بعضهم إىل زهاء األلفني

 عليه بينهم، وهذه بعض  متفقاًتصوفة فإن الباحث أيضا ال جيد تعريفاً     أما عند غري امل   
  : تعريفاته عندهم

والتصوف طريقة كان ابتـداؤها الزهـد     . .: ". عرف ابن اجلوزي التصوف بقوله     ـ ١
 طالب اآلخرة من    إليهمالكلي مث ترخص املنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال         

ال إليهم طالب الدنيا ملا يرون عندهم من الراحة         العوام ملا يظهرونه من التزهد وم     
  .)٨("واللعب 

                                 
؛ هـ٢٠٠ي بن موسى الرضا، تويف سنة معروف بني فريوز الكرخي ؛ يلقب بالزاهد، وهو من موايل عل: هو) ١(

نور : طبقات الصوفية أليب عبد الرمحن للسلمي ، ت ) ٢٣١ص، ٥ج(وفيات األعيان . ودفن يف بغداد
 .)٨٣ص(هـ ١٤١٨ين سرييه ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، الد

، لعريب، بريوت، الطبعة الثانيةعوارف املعارف للسهروردي عبد القاهر بن عبد اهللا ، دار الكتاب ا) ٢(
 .)٥٨ص( .هـ١٤٠٣

 من اوند، ومولده ومنشؤه أبو القاسم اجلنيد بن حممد بن اجلنيد اخلزاز القواريري، الزاهد املشهور؛ أصله) ٣(
 .)٣٧٣ص، ١ج(وفيات األعيان . هـ٢٦٧العراق، تويف سنة 

 .)٢٣٣ص، ١ج(الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي ، دار الفكر ، ) ٤(
صفة الصفوة . داد، تويف بعد اجلنيدـرة ولكنه سكن بغـىن أبا القاسم أصله من البصـمسنون بن محزة يك) ٥(

، ٢ج(م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩بريوت ، الطبعة الثانية ، ن حممد أبو الفرج ، دار املعرفة ، عبد الرمحن بن علي ب
 .)٤٢٦ص

عبد احلليم حممود طه عبد الباقي سرور ، دار الكتب احلديثة .د: اللمع ، الطوسي أبو نصر السراج ، ت ) ٦(
 .)١٥ص . (م١٩٦٠مبصر ، 

لمية ، بريوت ، الباذي ، دار الكتب العالتعرف ملذهب أهل التصوف التصوف ، أبو بكر حممد الك) ٧(
 .)٤٧ص(واللمع ) ٥٨ص(عوارف املعارف ، و)٩ص(هـ ، ١٤٠٠

 .)١٩٩ص، ١ج (، ابن اجلوزيتلبيس إبليس) ٨(
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هذا العلم من   : يف علم التصوف  : الفصل السابع عشر  : ( وعرفه ابن خلدون فقال    ـ ٢
ء القوم مل تزل عنـد سـلف   العلوم الشرعية احلادثة يف امللة وأصله أن طريقة هؤال    

 احلق واهلدايـة وأصـلها      األمة وكبارها من الصحابة والتابعني ومن بعدهم طريقة       
العكوف على العبادة واالنقطاع إىل اهللا تعاىل واإلعراض عـن زخـرف الـدنيا              

اد عن اخللـق  جاه واالنفرقبل عليه اجلمهور من لذة ومال والزهد فيما يوزينتها، و 
ال علـى   فلما فشا اإلقب  . السلف يف الصحابة و   كان ذلك عاماً  يف اخللوة للعبادة و   
جنح الناس إىل خمالطة الدنيا اختص املقبلون على        ثاين وما بعده و   الدنيا يف القرن ال   

  .)١()العبادة باسم الصوفية واملتصوفة

، مث تطورت  وورعاًالصوفية حركة بدأت زهداً  : " وعرف عمر فروخ الصوفية فقال     ـ ٣
 عن جمراها    بعيداً  وعقلياً  نفسياً  يف العبادة مث استقرت اجتاهاً      شديداً فأصبحت نظاماً 

  .)٢("ول، وعن اإلسالم يف كثري من أوجهها املتطرفةاأل

A��)��0+/�א����'�Bא���CDא�������E�*א��F%$�W� �

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يستعرض الشيخ    أقوال أهل العلم يف االشـتقاق اللغـوي    
 أن األوىل بالصوفيني إذا كانوا        على كل قول مبا يناسبه ومرجحاً      لكلمة الصويف معترضاً  

  .)٣( "مسلمون"م أن يتسموا مبا مساه اهللا تعاىل به وهو يدعون اإلسال

ـ رمحه اهللا تعاىلـ والالفت يف استعراض الشيخ    أنه استدل بأقوال املتـصوفة   
  .تصوفة أحدمها قدمي واآلخر معاصر رأي اثنني من كبار املأنفسهم مربزاً

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   شتقاق  بعد أن استعرض األقوال السابقة يف ا 
وقيل بل هي نسبة إىل الصوف ملـا ارتـضاه           ..: (.الصوفية واعترض عليها مبا يناسبها    

 وابن خلـدون    )٤(الصوفية من لبس الصوف، وقد ارتضى هذا الرأي السراج الطوسي         

                                 
 .)١٥٠ ـ ١٤٩ص ،  ٢ج(مقدمة ابن خلدون ) ١(

 .)٤٧٠ص (هـ ١٣٩٢ـعمر فروخ دار العلم للماليني بريوت . تاريخ الفكر العريب د) ٢(

 .)٢٩ص(هـ ١٣٦٩سنة ١٠دي النبوي ، مقالة أثر التصوف يف العقيدة ، عدد جملة اهل) ٣(

، كان شيخ الصوفية، له قب بطاوس الفقراءأبو نصر عبد اهللا بن علي السراج الطوسي املل: الطوسي هو ) ٤(

 ).١٠٤، ص٤ج(األعالم للزركلي ( .هـ٣٧٨ تويف سنة يف  التصوف،" اللمع"كتاب 
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 وأرضاه والنسبة هنـا     ����وزكرياء األنصاري، ووافقهم يف هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية          
 الصويف صـاحب الرسـالة املـشهورة يف          )١(قشرييمن ناحية اللغة صحيحة ولكن ال     

ذا أن لبس الصوف    ـيعين من ه  " ولكن القوم مل خيتصوا بلبس الصوف     :"التصوف يقول   
 هلم وحدهم بل كان غريهم يلبسون الصوف فتسميتهم بالصوفية نـسبة إىل             مل يكن مميزاً  

غري خاص ـم    ون  ـ بينهم وبني غريهم، وبالتايل يك      مشتركاً لبسهم الصوف يكون امساً   
  .وال مميز هلم عن سواهم

 يف منظومته الكربى اليت تكاد تبلغ عشرة آالف         )٢( حسن رضوان  ويقول أيضاً 
   :بيت من الرجز يف قواعد الصوفية ما يأيت

�و�1�C,,,,<�I�,,,,"��,,,,7,,,,��אGH,,,,(��ق 
�א�(,,,,,,,���Aא�,,,,,,,*�,�ق�� �,,,,,,,J����� �
�وB,,,,,,,'�ذ7�F,,,,,,,�ل��,,,,,,,�0�9"�,,,,,,,,,�9 �����,,,,,,,,,,�9��>��9L,,,,,,,,,,و"�,,,,,,,,,,,,,9 � �

����א�,,,,,,,,,,,�و�?,,,,,,,,�Cא���,,,,,,,,�س�وא� � ��,��L,,,,,,0�Hא76,,,,,,�אل��
,,,,,,�N��� �
����9,,,��7�I�,,,�+��,,,7�O!;,,,<����,,,وא�� � ��9,,,,��O!L,,,,����A�,,,,4�C,,,,<�P,,,,Q6��� �

�����,,,,,,P,,,,,,T�9א�وSن�+?,,,,,,�Cو",,,,,,,���� � ��,,,,,,,,!��O,,,,,,!<2B���7�9,,,,,,�س�,,,,,,�� �
��?,,,,,,T%�C,,,,,,'�אU�V�W,,,,,,X(,,,,,,��א� ��,,,,,,,,,,�9<,,,,,,,,,,�,,,,�א ���H�9وL,,,,,,,,,,���� �

 كان يعرفه   وهكذا يعترف صوفيان أحدمها قدمي زمانه والثاين ال يزال يوجد من           
  .)٣()ويعاشره بأن النسبة إىل الصوف نسبة غري صحيحة

ية  استنتاج تعريف للصوفويستعرض الشيخ يف موضع آخر تاريخ التسمية حماوالً  
 على كل ذلك بأقوال      على زعم الصوفية بأن الصحابة كانوا من املتصوفة مستدالً         داًور

  .وف الكبار وعلماء أهل السنة أيضاًأئمة التص
                                 

واعظ، من علماء نيسابور، من بين قشري : د الكرمي بن هوازن القشريي، أبو نصرعبد الرحيم بن عب: هو) ١(
 هـ األعالم ٥١٤املقامات، والرسالة القشريية، تويف يف نيسابور سنة "صاحب تصوف ووعظ ؛ له كتاب 

 .)٣٤٦ص، ٣ج(للزركلي 
اعر صويف من  ش،هـ١٣١٠ وتويف سنة ،هـ١٢٣٩ ولد سنة ،حسن بن رضوان بن حممد حنفي املالكي) ٢(

 :انظر.  أرجوزة روض القلوب املستطاب، واملفاتيح الرضوانية يف الصالة على خري الربية وغريها:تصانيفه
 .)١٢١ص(ترمجته يف معجم املؤلفني الصوفيني 

 .)٢٧ـ٢٦ص (هـ ، ١٣٦٩سنة ، ١٠، مقالة أثر التصوف يف العقيدة ، عدد جملة اهلدي النبوي) ٣(
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أن كل االشتقاقات اليت قيلت يف أصل كلمة الصوفية ال ختلوا مـن اعتـراض               : األوىل
  .لغوي أو معنوي

  .أن الصحابة مل يكونوا قطعا من املتصوفة ومل يتسموا بامسها: الثانية

  .)١(هـ١٥٠أن أول من تسمى بالصويف هو أبو هاشم الصويف املتوىف سنة : الثالثة

 رأي البريوين أن النـسبة يف الـصويف إىل          ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ   مث يرجح الشيخ  
حتقيق " ذكره يف كتابه     )٢(بقي رأي للمحقق البريوين    ..: (. فيقول الكلمة اليونانية صوفياً  

ما للهند من مقولة؛ فقد ذكر البريوين يف معرض الكالم عن مذاهب احلكماء من اليونان               
لئك وهؤالء يف مقالة واحدة أن منهم من كان يرى الوجود احلقيقـي             واهلند واشتراك أو  

للعلة األوىل فقط الستغنائها بذاا فيه وحاجة غريها إليها وأن ما هو مفتقر يف الوجـود                
إىل غريه فوجوده كاخليال غري حق، واحلق هو الواحد األول فقط، وقد عقب على ذلك               

إن سوف باليونانيـة احلكمـة، وـا مسـي     وهذا رأي السوفية وهم احلكماء ف     ": بقوله
الفيلسوف بيالسوفا أي حمب احلكمة وملا ذهب يف اإلسالم قوم إىل قريب من رأيهم مسوا               

  .)٣("بامسهم

                                 
ذا رأي ـوه: قلت. اـوما بعده١١ ص،هـ١٣٧٩ سنة ،١٠ عدد ،وفـيف التصيراجع مقالة نظرات ) ١(

عبد الرمحن اجلامي، واملستشرق نيكلسون أن أول من تسمى بالصويف وأطلقت عليه هو أبو هاشم الكويف 

أول : ، وقال آخرون بل أول من تسمى به جابر بن حيان ؛ وقال بعض أهل العلم١٥٠الصويف املتوىف سنة 

: وقال آخرون.  هـ٢١٠عبدك، وهو رجل شيعي صويف تويف سنة : صويف وأطلقت عليه هومن تسمى بال

صاحل الرقب ، /دراسات يف التصوف والفلسفة. واهللا تعاىل أعلم . قبل اإلسالمبل كان لفظ الصويف موجوداً

 .)١٨: ص(م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧حممود الشوبكي ، الطبعة األوىل ، . د

أقام يف اهلند . فيلسوف رياضي مؤرخ، من أهل خوارزم: حيان البريوين اخلوارزميحممد بن أمحد، أبو الر: هو) ٢(

بضع سنني، ومات يف بلده، اطلع على فلسفة اليونانيني واهلنود، وعلت شهرته، وارتفعت مرتلته عند ملوك 

 .)٣١٤ص، ٥ج( األعالم للزركلي ،هـ٤٤٠تويف .  كثرية جداًوصنف كتباً. عصره

: املتوىف(وين اخلوارزمي من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة ، أبو الرحيان حممد بن أمحد البريحتقيق ما للهند ) ٣(

 .)٩:ص(هـ ١٤٠٣الثانية، : ، عامل الكتب، بريوت الطبعة) هـ٤٤٠
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وليس يـشهد   "يقول    والقشريي  من الواقع خصوصاً   ورأي البريوين قريب جداً   
  .)١("هلذا االسم من حيث العربية قياس وال اشتقاق 

ن عن العربية، ويؤيد رأي البريوين التقارب الالفت للنظر بني          فهو اسم أجنيب إذ   
ود املطلق والفيض اإلهلي وبني     ـة ونظرم إىل ما يسمونه الوج     ـاملنكرين عقائد املتصوف  

ما ذهب إليه بعض حمتريف الفلسفة احليوانية أولئك الذين جعلوها هـي الغايـة العليـا                
  . )٢()للمعرفة

ضي لكل تلك التعريفات أن الصوفية حركة بـدأت     والذي أميل إليه بعد استعرا    
، ال ميت إىل الدين أو العقـل   ذوقياً فلسفياً، مث تطورت حىت أصبحت اجتاهاً     وورعاً زهداً
  .بشيء

اق فأقرب األقوال إىل احلق يف نظـري أن اشـتقاقها مـن             ـوأما من حيث االشتق   
  .الصوف

                                 
  .الرسالة القشريية أليب القاسم عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي دار الكتب احلديثة القاهرة) ١(

 .)٥٥٠ص، ٢ج(

 .)٢٨ـ٢٧ص (هـ ١٣٦٩سنة ، ١٠ عدد ،جملة اهلدي النبوي مقالة أثر التصوف يف العقيدة) ٢(
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رض أقوال املخالف له مث      يف ع   دقيقاً  عبد الرمحن الوكيل مسلكاً    / يسلك الشيخ 

 عـن الدينيـة     مناقشتها باألدلة الشرعية وبيان ضعف مستنداا الفكرية والعقلية فضالً        
  .والشرعية

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وال يهمل الشيخ    من كبار املتصوفة أو غريهـم مـن    أحداً 
 يريـد    واألفكار اليت  ه؛ ونقل عنه أهم العقائد    ـالفرق اليت رد عليها إال استشهد بكالم      

  .الرد عليها

 بـاحليز   ففي جمال رده على الصوفية؛ ينقل عن كبارهم يف كل عـصر مهتمـاً             
 هي من بداية نشأا وحىت عصرنا احلاضر  .. بذلك على أن الصوفية هي التارخيي، ومنبهاً 

بتعاد عـن املنـهج     ا الفكرية؛ وإمنا غالت يف اال     ـمل ختتلف أفكارها ومعتقداا، وأسسه    
  .الرباين السوي

يف بعض األحيان النقل عن بعضهم فإنـه   ـ  رمحه اهللا تعاىلـ وإن جتنب الشيخ  
 ملفسدة ظـاهرة تـزيح       وينص عليها؛ أو درءاً    يبينها ملصلحة راجحة    يفعل ذلك حتصيالً  

  .اظرة والبحث عن جماله املنوط بهاملن

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ه  ـومن ذلك قول : ه عن معتقد ابن الفـارض ـ عند كالم 
 اخترت أن   ألنين مثالً،   )٢( أو البسطامي  )١(تحدث عمن سبقه من الصوفية كاحلالج     ومل ن (

أنقل عمن جيمع الصوفية مجيعاً سلفاً وخلفاً على تقديسهم، أما احلالج وغريه فيطعن فيه              
  .)٣()رياء ونفاقاً بعض الصوفية فتركته، حىت ال يكون هلم رياء معذرة

                                 
ونشأ بواسط، والعراق، وصحب اجلنيد، . وهو من أهل بيضاء فارس. احلسني بن منصور، وكنيته أبو مغيث) ١(

 بقني لذى القعدة، سنة تسع وأبا احلسني النورى، وعمرا املكى، قتل ببغداد بباب الطاق، يوم الثالثاء، لست

 .)٩٠ص(طبقات الصوفية للسلمي . وثالمثائة

طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي أبو يزيد صويف كبري صرح باحللول والتطاول على الذات اإلهلية ؛ ) ٢(

 .)٦٧ص ( السلمي ،  الصوفية،طبقات. هـ ، وهو ليس طيفور بن عيسى األصغر٢٦١هلك سنة 

 .)٧١ص (لرمحن الوكيل، عبد ايةهذه هي الصوف) ٣(
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ ولكي أبني أن الشيخ    كان ينقـل عـن أكـابر املتـصوفة      

واملعتمدين عندهم أورد مناذج من نقله عن رؤوسهم الذين كان هلم أثر ال يستهان به يف                

  :التنظري الفكري، والتنظيم احلركي الصويف

١(<���C��9א�.hא�=(
:   

إن الغزايل يعترب من أكرب املتصوفني الذين نالوا مسعة كبرية؛ واشتهروا بألقـاب             

  . ومشوخاًماًكاجلبال عظ

وهلذا كان يف نقل الشيخ عنه بعض أقواله اليت جتعل املسلم على بـصرية مـن                

إطالق األلقاب، والصفات العالية على كل عامل، وتنري له الطريق ليعرف أن حتت الرماد              

ه اجلميل حـىت جيعلـه      وـ، ويش ق، وجيعل القبيح مجيالً   ـ، وأن اإلعالم يقلب احلقائ    ناراً

  .دميم اخللقة

ة مفيدة فيقول عليه    ـدة الغزايل يف اهللا تعاىل مبقدم     ـيخ عرض عقي  ـبق الش ويس

ـ رمحة اهللا تعاىلـ  ولعل ما يقلق دهشتك، ويثري ثائرتك أن يقرن بأولئك هذا الذي : ( 

ليفتكون ذا اللقـب    " حجة اإلسالم "افترى له الصوفية أضخم لقب يف التاريخ، وهو         

فامسع إىل كاهن الصوفية    . حبة يف قلوب املسلمني   اخلادع مبا بقي من ومضات النور الشا      

ـ  ال حجة اإلسالمـ : والثانية... للتوحيد أربع مراتب" يتحدث عن التوحيد ومراتبه  

 :والثالثة!! أن يصدق مبعىن اللفظ قلبه، كما صدق به عموم املسلمني، وهو اعتقاد العوام            

ملقربني، وذلك بأن يـرى     أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور احلق، وهو مقام ا          

أال يـرى يف    : أشياء كثرية، ولكن يراها على كثرا صادرة عن الواحد القهار والرابعة          

الفناء يف التوحيد، ألنه من : الوجود إال واحداً وهي مشاهدة الصديقني، وتسميه الصوفية 

                                 
هـ، له مؤلفات ٥٠٥هـ، وتويف ٤٥٠حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي أبو حامد الغزايل، ولد ) ١(

معجم و). ٢٢، ص٧ج(األعالم ، للزركلي : انظر. إحياء علوم الدين، واملستصفى: كثرية من أشهرها

م ٢٠٠٦ة احلديثة للكتاب ، لبنان ، الطبعة األوىل ، حممد أمحد درنبقه ، املؤسس. املؤلفني الصوفيني ، د

 .)٤٢٠ص(
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 حيث ال يرى إال واحداً، فال يرى نفسه أيضاً، وإذا مل يـر نفـسه؛ لكونـه مـستغرقاً                  

  .)٢())١("بالتوحيد، كان فانياً عن نفسه يف توحيده، مبعىن أنه فىن عن رؤية نفسه واخللق

هذا إذن هو الغزايل عندما تعرض أقواله كما هي دون إدخال املؤثرات عليهـا؛              

  .واختالطها بالفكر الصويف البدعيفتظهر سحنتها املخيفة، 

يه حقائق الفكر اإلسـالمي     وال يقف الغزايل عند هذا احلد؛ ولكنه ميضي يف تشو         

 مـن مـصطلحات أهـل        فينشر كثرياً  ـ  عن غري قصد حنسبه كذلك واهللا حسيبه       ـ

  .. مما أدخله الفكر اليوناين املترجم على فكرهمالتصوف، وكثرياً

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ عبد الرمحن الوكيل   مث حيدثنا الغـزايل عـن   : ( 

:  صاحب املرتبة الرابعة مـن التوحيـد بقولـه         مقامات املوحدين يف كل مرتبة، فيصف     

والرابع موحد مبعىن أنه مل حيضر يف شهوده غري الواحد، فال يرى الكل من حيث إنـه                 "

كيـف  . فإن قلت . كثري، بل من حيث إنه واحد، وهذه هي الغاية القصوى يف التوحيد           

علـوم  يتصور أال يشاهد إال واحداً، يكون الكثري واحـداً؟ فـاعلم أن هـذه غايـة                 

إفـشاء  : ، وأسرار هذا العلم ال جيوز أن تسطر يف كتاب فقد قال العارفون     )٣(املكاشفات

كما أن اإلنسان : "سر الربوبية كفر مث يضرب لنا مثالً عن شهوة الوحدة يف الكثرة بقوله

 باعتبار آخر   وأحشائه، وهو  كثري إن التفت إىل روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه        

يف الوجود من اخلالق واملخلوق لـه اعتبـارات     فكذلك كل ما   .احدومشاهدة أخرى و  

                                 
 .بنصه) ٢٤٠ ص،٤ج(هـ ، ١٣٥٨إحياء علوم الدين ، أليب حامد الغزايل ، طبعة مصطفى البايب ، مصر ، ) ١(

 .)٩٥ـ٩٤ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(

فة بأمسى مراتب التوحيد إىل علوم املكاشفات، فما يكل املعر: ( يف اهلامش ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ ) ٣(

أذواقهم "تلك العلوم؟ إا قطعاً شيء آخر غري الكتاب والسنة، إا أساطري الصوفية اليت استمدوها من 

مث سجلوها يف كتبهم، فكأن القرآن وسنة الرسول ليس فيهما ما يصل بالقلب إىل قدس احلق " ومواجيدهم

دبر جتد الغزايل يهدف إىل صرف املسلمني عن هدي رم إىل خرافات الصوفية من التوحيد اخلالص، فت

 .)٩٦ـ٩٥ص(هذه هي الصوفية  )وضالالم
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ومشاهدات كثرية خمتلفة فهو باعتبار من االعتبارات واحـد، وباعتبـار آخـر سـواه        

  .)٢())١(كثري

)٣(���7%�9iאل�א��Cא���$ض
 :  

لقد كان ابن الفارض من املؤمنني بعقيدة وحدة الوجود اليت أدخلت على الفكر             
يف سريه، والتواءات يف طريقة؛ وأبعدته عن السبيل الذي ميكـن أن            الصويف منعرجات   

  .. قومياً، وهدفاً سليماًجيعل من احلوار معه منطاً

يـؤمن هـذا    : (يقول الشيخ عن عقيدة وحدة الوجود وإميان ابن الفارض ـا          

 بصريورة العبد رباً، واملخلوق خالقـاً،     . الصويف ببدعة االحتاد، أو الوحدة مسها مبا شئت       

هـو  : والعدم الذايت الصرف وجوداً واجباً، وإذا شئت احلق يف صريح من القول، فقل            

مؤمن ببدعة الوحدة، تلك األسطورة اليت يؤمن كهنتها بأن الرب الصويف تعـني بذاتـه              

وصفاته وأمسائه وأفعاله يف صور مادية، أو ذهنية، فكان حيواناً ومجـاداً وإنـساً وجنـاً                

 وظناً وخياالً، وكانت صفاته وأمساؤه وأفعاله، عني ما لتلك           ومهاً وكان. وأصناماً وأوثاناً 

األشياء من صفات وأمساء وأفعال؛ ألا هي هو يف ماهيته ووجوده املطلق أو املقيد، وكل              

ما يقترفه البغاة من خطايا، وما تنهش الضاريات من حلوم، أو تعرق من عظام، فهو فعل                

  .)٤(!!)الرب الصويف، وخطيئته وجرمه

ويتوقع الشيخ من القارئ املسلم أن ينفعل ويغضب لسماع هذا عمن كان يظن             
وإخالـك اآلن   : (أنه مسلم؛ وجييب على ذلك التوقع؛ ويبينه فيقول عليه رمحة اهللا تعاىل           

                                 
 .بنصه مع حذف بعض األسطر اليت ال خيل حذفها باملعىن) ٢٤١ـ٢٤٠ص،  ٤ج(إحياء علوم الدين ) ١(

 .)٩٦ـ٩٥ص (عبد الرمحن الوكيل، هذه هي الصوفية) ٢(

 القاسم عمر بن أيب احلسن على بن املرشد بن علي احلموي األصل املصري املولد والدار أبو حفص وأبو) ٣(

  .والوفاة املعروف بابن الفارض املنعوت بالشرف له ديوان شعر لطيف وأسلوبه فيه رائق ظريف

ىل سنة  وتويف ا يوم الثالثاء يف الثامن من مجادى األو،وكانت والدته سنة ست وسبعني ومخسمائة بالقاهرة

 ).٥٥، ص٥ج(األعالم، للزركلي (. اثنني وثالثني وستمائة

 .)٧١ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٤(
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 على غرة صاعقة، إذ جيري على لسان احلق ذكر ـتود لو تسوى يب األرض، أو تدمهين  
  .!!ب أن يكون سلطان العشق الصويف زنديقاًابن الفارض منعوتاً بالزندقة وتعج

 مما تود، ولن مينعين عجبك يف ذهوله من أن أحكم على ـ برمحة اهللا  ـوما علي  
ابن الفارض مبا ارتضاه هو ديناً له وتدبر ما سأنقل لك عنه من تائيتـه، فلعـل يـزول                   

  .عجبك، وينفثئ غضبك

��F�j�,,,;א��",,,�د����,,,!��k���l,,,�"� �� ������,,,,,Tf$�=,,,,��<�',,,,,B�=,,,,��
,,,,,+m�F١E� �

يزعم أن الذات اإلهلية هتكت عنه حجب الغريية، وجلت له احلق املغيب، فرأي حقيقة               
دب عليه،  ـون املادي بكل ما ي    ـاهللا متعينة بذاا يف كل مظاهر الوجود، رأي هذا الك         

أو يغتال احلياة واألعراض يف غياهب ليله الساجي، ومغاوره املظلمة، رآه هو عـني اهللا               
ارض إال وهو اهللا، بل     ـأى وجوده عني وجوده، فما مث من شئ عند ابن الف          وماهيته، ور 
ـ  رب ابن الفارضـما للرب    وجود سوى وجود تلك الصور املاديـة، أو الذهنيـة    

  .)٢()املنطبعة عن شيء متحقق، أو متوهم، أو متخيل

وهذا املنهج يف ويل القول اإلحلادي للقراء هو منهج نبوي كرمي؛ فقـد كـان               
 يهول ويعظم كل ما يؤدي إىل الشرك، أو انتهاك حمارم اهللا تعاىل، فتـراه               ����ل اهللا   رسو

: مث يـرد عليـه قـائالً      " �������
�א�����و�����������: "يتلون وجهه الشريف على من قال له      
"  .)٣("�������������دא؛��ل������
�א����و�د

ـ رمحه اهللا تعاىلـ  هلذا املنهج النبوي جتد الشيخ  واتباعاً قوال اليت هي  يهول األ 
ى ذهن القارئ وكأا صخرة     شرك أو تفضي إليه يف لغة رصينة ترتل كل عبارة منها عل           

  .عظيمة

                                 
ديوان ابن الفارض ، أبو حفص عمر املشهور بابن الفارض، : انظر : قصيدة التائية الكربى البن الفارض) ١(

 .)٤٧ص(م ١٩٩٤ /هـ١٤١٤الناشر مكتبة القاهرة، ص 

 .)٧٢ـ٧١ص (، عبد الرمحن الوكيل الصوفيةهذه هي) ٢(

 ٧٨٣ حديث رقم ،والبخاري يف األدب املفرد). ٢٤٥ ،٦ج (١٠٨٢٥ حديث رقم ،سنن النسائي الكربى) ٣(

 .صحيح:  مع اختالف يف بعض األلفاظ، وقال الشيخ األلباين.)٢٧٤ص، ١ج(
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ومل يتوقف الشيخ عند هذا احلد يف نقله عقيدة ابن الفارض يف وحدة الوجـود؛               
دة، وما يترتب على اإلميـان ـا صـراحة          ـد حىت لالزم هذه العقي    ـبل بني أنه معتق   

  .وتصرحياً

ـ رمحة اهللا تعاىل ـ  عليهيقول  أما وقد نعق ذا البهتان، فليفتر لنفسه مـا  : (  
الثنائيـة يف    يترتب على اإلميان به؛ هلذا راح يزعم أنه بذاته احتد بذات ربـه، فكانـت              

االسم، وكانت الوحدة يف احلقيقة والوجود، وأنه يف جلوة تلك الوحدة يشهد يف ذاتـه               
  . وأفعاله، وعن هذا يعربوصفاته وأفعاله ذات اهللا وصفاته

������q0�,"���،s�,ذ��S�،e�t�s�!G%و� �� �����=0�,,,,�Q�^�,,,,�u��,,,,T�+S�v,,,,��;TF١E� �

 وجوده هو، أو ظاهره، فلـم       )٣("إنية" الوجود اإلهلي، أو باطنه،      )٢("هوية"شهد  
جيد للرب وجوداً سوى وجوده وال لذاته كياناً متقوماً غري كيانـه، فهتـف يف جـذل                 

  .)٤(!!)أنا اهللا: البشرى

عقل حمـدود الـزمن     حىت ال يظن ظان أن هذا الكالم حال عارضة، أو غياب          و
يصر على هـذه العقيـدة      ارض  ـم؛ بني الشيخ أن ابن الف     ـوصاحبه مرفوع عنه القل   

  .ويفتخر ا

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول    خشي أن يتوهم أحد أن هـذا  ـ ابن الفارض  ـ: ( 
أسبل هلا فكره وعينه، خـشي      الشهود وهم طارئ، أو حال عارض أو صورة من حلم           

  :هذا، فقال

                                 
 .٤٧ ص،ديوان ابن الفارض) ١(

أو هي احلق عينه الذي ال ميكن ظهوره لكن باعتبار مجلة األمساء والصفات ؛ اهلوية هي احلقيقة يف عامل الغيب، ) ٢(

انظر معجم املصطلحات الصوفية ، الدكتور أنور فؤاد أيب خزام ، مكتبة . فكأا إشارة إىل باطن الواحدية

 .)١٨٠ص(م ١٩٩٣ ،لبنان ناشرون ؛ الطبعة األوىل

 إحسان عباس ، املؤسسة العربية للدراسات:  األندلسي ، ت رسائل ابن حزم. الشيء بعينه: اإلنية والذات) ٣(

 .)٣٨٩ص،  ٤ج(م ١٩٨٠، والنشر، بريوت، الطبعة األوىل

 .)٧٢ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٤(
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������,Tw.��x%�V��,yא��\����,��א�=��� �� �l,,,�k�،l,,,�zذ�S�،=0אP,,,��=,,,0وذאF١E� �

والصحو يف دين الصوفية هو رجوع العارف إىل اإلحساس بعد سكرته بـوارد             
 وفيه يشهد العارف املغايرة بني الذات اإلهلية ومظاهرها أو صفاا، يـشهد أن              )٢(قوى،

أما احملو  . ، وجمال ألفعاهلا  اس هو الذات اإلهلية، وإمنا هو جتليات أمسائها وصفا        الكون لي 
وفناء الـسوية، وجتلـى     . واخللقية املتنوعة املتعددة   يف دينها فهو احماء الكثرة والغريية،     

  . فريى الصويف اخللق عني احلق، واملربوب عني الرب)٣(الوحدة املطلقة،

 الصحو واحملو، ولكن ابن الفارض أيب أن يؤمن         فثمة إذن فرق عند الصوفية بني     
ذا الفرق املبتدع، فهتك الستر، ومزق القناع؛ ليكشف لك يف قول صريح عن حقيقة              
معتقد الصوفية، ومضى مسرعاً يلهث؛ ليدرك فكرك قبل أن يؤمن بذلك الفـرق بـني               

ميان بأن اهللا   وليؤكد لك أن دين الصوفية قائم من أول مرة على اإل          !! الصحو وبني احملو  
 ـ مطلقة، أو مقيدة، إضافية، أو نسبية  ـعلى نفي كل مغايرة  !! سبحانه هو عني خلقه

بني اخلالق واخللق، سواء يف ذلك حال الصويف يف الصحو، وحاله يف احملو، وهكذا صرح               
ابن الفارض يف جرأة شرود مبا يرمز عنه سواه من منافقي الصوفية، حني يفجؤهم برهان               

  :ذا يقولاحلق، ول

9)?)T��7�T�،{Lא��=Qوא%�OB�dS�� ��|����������_:Xא�=Qو1'�%وאF٤EEF٥EK� �

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وميضي الشيخ    يف نقله عن ابن الفارض عقيدته يف وحدة الوجـود   
 فهو خالق وخملوق ـ  كبرياً تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواًـوتصرحيه باحتاده مع اهللا  

  .ب الوجودوهو الوجود وواه

                                 
 .)٤٧ص (،ديوان ابن الفارض) ١(
التعريفات ، "ه وزوال إحساسهـارف إىل اإلحساس بعد غيبتـو هو رجوع العـالصح: "يقول اجلرجاين) ٢(

   .)١٧٣ص (
رفع أوصاف العادة حبيث يغيب العبد عندها عن عقله وحتصل منه أفعال وأفعال ال مدخل لعقله فيها : احملو) ٣(

كالسكر من اخلمر وحمو اجلمع واحملو احلقيقي فناء الكثرة يف الوحدة وحمو العبودية وحمو عني العبد هو 
 .)٢٦٤ص (فات التعري. إسقاط إضافة الوجود إىل األعيان

 .)٤٢ص(ديوان ابن الفارض ) ٤(
 .)٧٣ـ٧٢ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٥(




�Wא�����א�����������������א�����
�و����א���ق�א�"!�د ���א��د��  

 

 

  ٥٥٦ 

ويذهب ابن الفارض إىل أبعد من ذلك فيقول إن الرب ما هو إال مظهـر مـن                 
مظاهر قدرة ابن الفارض؛ أو جزئي من كليه؛ وأن صفات اهللا تعاىل ما هي إال صـفات                 

ه تائيتـه املـشهورة بـالكفر    ـابن الفارض إىل غري ذلك من الكفر البواح الذي زمل ب  
  .)١( والزندقة

���C�7%�9אل�א�i��=�)٢(
:   

ميضي الشيخ يف منهجه يف نقل عقائد الصوفية الكفرية عن أكابرهم املعتمـدين؛             
ـ               : ولـفينقل عن ابن عريب وهو من أعظم أئمة التصوف، ومنظريه، عقيدته يف اهللا؛ فيق

أما هذا الطاغوت األكرب، فقد افترى للصوفية رباً عجيباً جيمع بني النقيضني املتوترين يف              (
ين احلقيقيني يف صفاته، فهو الوجود احلق، وهو العدم الـصرف، هـو             ذاته، وبني الضد  

اخلالق، وهو املخلوق، هو عني كل كائن، وصفاته عني صفات كـل موجـود وكـل                
معدوم، هو احلق الكرمي والباطل اللئيم، هو الفكرة العبقرية، واخلرافة احلمقـاء، هـو              

ملستحيل الذي ال يتصور فيه العقل      اخلاطرة امللهمة، والوهم الذاهل، واخليال احلريان، وا      
أبداً أن خيطر حىت مرة واحدة يف بال اإلمكان، واملمكن الذي يرى فيه الفكر أجلى معاين       

هو املؤمن، وهو الكافر، هو املوحد      . اإلمكان، والذي ال يتوهم فيه العقل وهم استحالة       
ـ     . اخلالص التوحيد، وهو املشرك األصم الوثنية      و احليـوان ذو    هو اجلماد الغلـيظ، وه

املشاعر املرهفة، واحلساسية املتوقدة، هو املالك الساجد حتت العرش، وهـو الـشيطان             
، هو النـور    اسك يذوب قلبه يف دموع التسابيح     الذي يصطرخ يف سقر، هو القديس الن      

يغمر الوجود مبباهجه، وهو الظالم موار الكهوف بالفزع والرهبة، تلـك هـي بعـض               
  .)٣()عض خصائص اإلله الصويفذاتيات رب ابن عريب، وب

                                 
 .وراجع تائية ابن الفارض يف ديوانه. )٧٧ـ٧٤ص ( ، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ١(

الدين بن عريب، لقب مبحيي . حممد بن علي بن حممد بن عريب الطائي األندلسي املعروف بأيب بكر احلامتي) ٢(

ولد . فيلسوف من أئمة املتكلمني، وهو صاحب القول بوحدة وحدة الوجود. ويلقب كذلك بالشيخ األكرب

، "فصوص احلكم"له مؤلفات مجة منها ). ٦٣٨(وتويف سنة . مث انتقل إىل املشرق). ٥٦٩(يف األندلس سنة 

 .)٣٩٠ص (معجم املؤلفني الصوفيني ". الوصايا"، "الفتوحات املكية"

 .بتصرف يسري) ٨١ـ٨٠ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٣(
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هكذا إذن يبني الشيخ عقيدة ابن عريب يف اهللا تعاىل ومن خالهلا عقائد املتـصوفة               

  .ه الكربيت األمحر، والسر األعظمالذين يعتربون

وال يتوقف الشيخ يف عرضه عقيدة ابن عريب يف اهللا تعاىل على هـذا وإن كـان            

 حىت العقلي احملض؛ وإمنا يزيد عرض أقوالـه يف           يف بيان إحلاده وإجرامه الديين؛ بل      كافياً

اهللا تعاىل حىت ال يبقى عذر ملتبعيه، والناعقني خلف أفكاره وكتبه؛ فيقول عليه رمحـة اهللا       

وهلذا يؤمن الطاغوت بأن اليهود عباد العجل ناجون، بل يؤمن بأم كانوا على             : (تعاىل

حة مـن جتلياتـه، وال ببارقـة مـن     رون بلماعلم حبقيقة األلوهية، مل ينعم موسى وال ه      

انكشاف األسرار اإلهلية املغيبة ألم ما قصروا العبادة على فكرة جمردة خاوية كموسى،             

وإمنا عبدوا الرب متجلياً يف صورة عجل، فأدركوا من حقيقة األمر ما مل يدركه هارون،               

  .)١(!!وهو أن الذات اإلهلية ال تعبد إال حني تتجلى يف صور خلقية

من ابن عريب بقدسية عبدة األصنام، وميجد صدق إميام وإخالص توحيدهم،           ويؤ

يؤمن بالصابئة عباداً يوحدون اهللا، وخيلصون له الدين، يؤمن بسمو إميان الذين عبـدوا              

ثالثة آهلة غري أنه يعيب عليهم قصورهم عن إدراك احلقيقة كاملة؛ إذ عبدوا اهللا يف ثالثة                

ب أن يعبدوه يف كل شيء، فليس الرب عنده هـو تلـك             أقانيم، على حني كان الواج    

األقانيم فحسب، وإمنا هو عني ما يرى أو حيس، فأصحاب الثالوث عنده خمطئون؛ ألم              

عبدوا بعض مظاهر الرب، أو بعض تعيناته وكان واجباً أن يعبدوه يف الكل؛ ألنـه هـو               

  .)٣())٢(!!ذلك الكل فيما ظهر منه، وفيما بطن

 التلخيص؛ واألمانة يف النقل، واجلودة يف عـرض األقـوال،           هذه هي الدقة يف   

  . مث املهمواختيار األهم منها

                                 
م ، فص ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧قاهرة ، الطبعة الثانية ، فصوص احلكم البن عريب ، مكتبة الثقافة الدينية ، ال) ١(

 .)١٥٥ص(حكمة إمامية يف كلمة هارونية ، 

 .)٩٩ص (فصوص احلكم فص حكمة نبوية يف كلمة عيسوية ) ٢(

 .)٨٢ـ٨١ص (، عبد الرمحن الوكيل هي الصوفيةهذه) ٣(
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ مث إن الشيخ    عند عرضه ألقوال ابن عريب وغريه من أئمـة   
التصوف ال يغفل عن جانب اإلحاطة يف املسألة اليت يعرض هلـا يف أفكـار املتـصوفة                 

 يف اهللا تعاىل يبني معتقده يف الـذات         قيدة ابن عريب مثالً   وغريهم؛ وإمنا تراه حني ينقل ع     
اإلهلية ويف أمساء اهللا تعاىل وصفاته؛ ويف عقيدة وحدة الوجود اليت فتكت بالفكر الصويف              

 عن حتويله إىل كفـر      وأحالته إىل تناقضات عقلية مقيتة؛ وهرطقات فلسفية تعيسة؛ فضالً        
   )١(..شرعي صريح

=�٢(<���C��9א��(
:   

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ميضي الشيخ  مث   يف عرضه أقوال املتصوفة؛ فينقل عن اجليلي  
وهـذا الكـاهن   : (عقيدته يف اهللا تعاىل؛ وتصوره يف الذات اإلهلية؛ فيقول رمحه اهللا تعاىل        

الوثين األكرب يدين بدين صنميه ابن الفارض وابن عريب، غري أن اللون الفاضح الصارخ              
 اهللا ما هو إال إنسان كامل وأن اإلنسان الكامل ما هو إال الرب              يف زندقته هو اعتقاده أن    

األكرب اجلامع بني احلق واخللق يف وحدة، ولقد سبقه ذا اإلحلاد ابن عريب، ولكن اجليلي               
كان حفياً به أكثر، مديراً حول حموره زندقته، ولقد رأي اجليلي أن ال مين ذه املرتبـة                 

  .)٣()ل أن إنسانيته هي أفق الربوبية واأللوهية األمسىعلى أحد قبله، فمضى يؤكد القو

ويتواصل اجليلي يف زندقته تلك فيذهب أبعد من ذلـك إذ يـدعي الربوبيـة               
رمحه ـ  يف ثنايا نقله عنه فيقول   موجزاًالعظمى؛ فيعرض الشيخ قوله هذا ويرد عليه رداً

  :ادعاء اجليلي الربوبية العظمى: ( ـاهللا تعاىل

�,,,�v��א��א$+�V�،C%$���!),,,��,,,�,,,=�א � �� �*,,,Q9،�%و�����,,,���"$�,,,��،Fא�,,,`� �
�q,,,>Sאع�א�?),,,�ل،�و�,,,>%�sh,,,1��,,,7و� � �,,,T�HS��,,,>%��,,,<�،',,,?ل�",,,2ل�א��,,,N� �

                                 
 .)٩٠ ـ٨٢ص (، عبد الرمحن الوكيليراجع هذه هي الصوفية) ١(

شاعر، من علماء .  عبد القادر اجليالين/عبد الكرمي بن إبراهيم بن عبد الكرمي اجليلي، ابن سبط الشيخ) ٢(

) مل يف معرفة األواخر واألوائلااإلنسان الك: (من تصانيفه.  هـ٨٣٢ وتويف ، هـ٧٦٧املتصوفني، ولد 

 .)٢٢٢ص(معجم املؤلفني الصوفيني ) الكماالت اإلهلية يف الصفات احملمدية(و

 .)٩١ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٣(
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I�I�I�I��v�u�t�s�r�q�p�o�n�v�u�t�s�r�q�p�o�n�v�u�t�s�r�q�p�o�n�v�u�t�s�r�q�p�o�n:واهللا يقـول  . هذا قول اجليلي  

x�wx�wx�wx�wHHHH)ولكن اجليلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا واآلخرة وأنه ليس للوجود             )١

ين ملك غريه، وأنه الغين بذاته، فال تنفح قلبه رغبة يف نعمة من             رب سواه، وال ليوم الد    

!! وال تلفح نفسه وهبة من سلطان؛ ألنه ملك الكل ومالكهم         . أحد؛ ألنه الوهاب للنعم   

ومل يكتف اجليلي ذا، بل مضى يعدد أنواع اخللق، وصور الوجود املـادي واحلـسي               

اتاً ووجوداً، فال يتوهم واهم أن شيئاًَ       ا ذ ـوالروحي واملعنوي؛ ليزعم بعدها أنه هو عينه      

  :ما يف الوجود يغاير اجليلي، أو خيرج عن حقيقة ذاته، فقال

��)!),,,,���C,,,,<�I�,,,,0>�,,,,�ن�و<��0,,,,���9 �و��1א<,,,,,,�9L,,,,,,>S�@,,,,,,<�9و`,,,,,,:�+� � � �
�و>!),,,,���C,,,,<�I�,,,,0%�,,,,��و7�,,,,�$ ����  �Z�W, 2ل�%�,،�%و��CG�:�T�G,و> �

���
,,,,+�;�<�^$�,,,,4�C,,,,<�I�,,,,0��,,,,(!<و� � ��,,,,�����,,,,Z��,,,,�����!*,,,,<�C,,,,<و �� �
��
,,,,,�?�<�
,,,,,��T�C,,,,,<�I�,,,,,0��,,,,,(!<و� �,,���B��,,7,,�ن�>�;,,� ����� ��S��,,J;<�C,,<و� �

+�*,,,,,��^�!,,,,,G�C,,,,,<�I�,,,,,0��,,,,,(!<و� � � �,,,,,,Z��0�W,,,,,,X�$�,,,,,,�+S�3,,,,,,@،�و�� �
�و>!),,,��G���C,,,<�I�,,,0,,,�9و��3,,,����9 � �� 2,,,,,��h,,,,,��A�,,,,,�$9،�%و��,,,,,`�Bو� �
�F�!*,,,,<�',,,,?א�?,,,,'،�وא��xذא�=>�,,,,�� � ����,,,,T�H�،9,,,,)���1���=,,,,�:)�%<,,,,��א �
�وS<,,,,,,,,,,,,=�$����<,,,,,,,,,,,,�م�و`,,,,,,,,,,,,�� �،�وذאL,,,<�=,,,0)� א`,,,�N�I$�O,,,@�א�,,, � �

أنـا  : "أرأيت إىل اجليلي بأية وثنية ينعق؟ وبأية جموسية يدين؟ أرأيت إليه يف قوله            

  !!حيكم على الوجود احلق بالعدم الصرف!! يا للجيلي" املتجلي يف حقيقته ال هو؟

  !؟"رب لألنام وسيد"أرأيت إليه يف زعمه أنه 

 يفتري أن الـشهوات إحـدى   ـ وقد جنت شهوة الزندقة فيه  ـأرأيت إليه  

وأن إبليس يف غيه ومترده هو عني       ! مقومات الوجود اإلهلي، وأا يف دنسها عني وجوده؟       

. وأن كل اسم يف الوجود هو اسم اهللا سبحانه، ألنه عني كل مـسمى             ! الرب األعظم؟ 

                                 
 .)١٨٩ آية :سورة آل عمران) (١(
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دل كل هذا،   ـني املوصوف ا؟ فعالم ي    عة، ألنه   ـفعة لكائن ما، هي هللا صف     وأن كل ص  

  .)١()ثارة واحدة منه؟أو أ

ـ رمحه اهللا تعاىلـ هذا وقد أفرد الشيخ    مما  مقالة تامة للجيلي وبني فيها كثرياً 
يدين به اجليلي، وأوضح فيها أن دين الصوفية هو دين واحد ال فرق بني أفكارهم الـيت                 

  .)٢( يؤمنون ا وكل واحد منهم يؤسس للذي يأيت بعده

ل كبار املتصوفة عند هؤالء؛ بل ال يكاد يترك         وال يتوقف الشيخ يف عرضه ألقوا     
 إال ويعرض قوله يف أهم معتقدات الصوفية؛ فيعـرض قـول   ـ على كثرم  ـ متصوفاً

، )٧(، وابـن عجيبـة    )٦(، والدمرداش )٥(، وابن بشيش  )٤(، والنابلسي )٣(الصدر القونوي 
  .)٨(..وحسن رضوان، وغريهم

ـ اىلرمحه اهللا تعـ هذه إذن مناذج من عرض الشيخ    ألقوال املتصوفة وكبـار   
ت هلم احنرافات عقديـة     ـان هلم تأثري كبري يف الفكر الصويف، وكان       ـشيوخهم الذين ك  

                                 
 .)٩٢ـ٩١ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ١(

 .هـ كاملة١٣٨١ تاريخ ١قة اجليلي، عددزند: جملة اهلدي النبوي مقالة) ٢(

صويف، من كبار تالميذ الشيخ : حممد بن إسحاق بن حممد بن يوسف بن علي القونوي الرومي، صدر الدين) ٣(

اللمعة " و ،النصوص يف حتقيق الطور املخصوص: تزوج ابن عريب أمه، ورباه، من كتبه.حميي الدين ابن عريب

هـ األعالم ٦٧٣ تويف سنة ،يف تفسري الفاحتة" إعجاز البيان "و "نعمانيةالنورانية يف مشكالت الشجرة ال

 .)٣٠ص، ٦ج(للزركلي 

حكم : " هـ صويف له تصانيف كثرية منها١٠٥٠: ولد سنة. عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين النابلسي) ٤(

 .)٢٠٩ص(هـ معجم املؤلفني الصوفيني ١١٤٣و غريه تويف سنة " شطح الويل

حممد عبد السالم بن مشيش، أو بشيش، أحد األئمة العارفني، كان يسكن مغارة يف رأس جبل يف أبو ) ٥(

 .)٩ص، ٤ج(األعالم للزركلي . ، ومن تالمذته أبو احلسن الشاذيل)هـ٦٢٢: (املغرب، مات عام

 وحتفة القول الفريد،: متصوف مصري، له مؤلفات منها: حممد الدمرداش احملمدي اخللويت أبو عبد اهللا) ٦(

 .)١٢٢ص، ٦ج(األعالم للزركلي . هـ٩٢٩الطالب وجممع األسرار، تويف سنة 

هـ متصوف له مؤلفات كثرية، ١١٦٠هو أمحد بن عجيبة اإلدريسي الفاسي نسبة إىل فاس باملغرب ولد سنة ) ٧(

 .)٩١ـ٩٠ص (معجم املؤلفني الصوفيني . هـ١٢٢٤تويف سنة 

  . فقد أكثر فيه من النقل عن كبار املتصوفة ،ن الوكيل عبد الرمحهذه هي الصوفية،: يراجع) ٨(
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 قرؤوا كتبـهم، أو تتلمـذوا       م أو ـد املسلمني الذين عايشوه   ـخطرية، أثرت يف عقائ   
  .عليهم

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ولكن هل كان الشيخ    ، أو غلطاً ينقل عنهم ما قالوه سهواً 
  .هم املعتمدة، وأقواهلم احملفوظةأو يف فتوى مستعجلة؛ أم أنه كان ينقل من كتب

  .هذا ما سأعرض له يف املبحث اآليت إن شاء اهللا تعاىل
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�א�\��א���<= �

OT�;��^�()��>;![�א�*��E��א�;�'�>B�C(_�א�����
�א �

ـ رمحه اهللا تعاىلـ مع أن الشيخ   الكبار  كان يتحرى أكابر الصوفية ومنظريهم  
فينقل عنهم احنرافام العقدية؛ مث يرد عليها بالكتاب والسنة، ورمبا اكتفـى بنقلـها إن               
كانت يف غىن عن الرد؛ فإنه مع ذلك كان ينتقي من كتب أولئك مـا ثبتـت نـسبته،                

  . وأعلنوا ثقتهم به؛ وأثنوا عليهواعترف به الصوفية؛

سان الكامـل للجيلـي،     فتراه ينقل من كتاب فصوص احلكم البن عريب، واإلن        
وحكم شطح الويل للنابلسي، وديوان ابن الفارض، والقول الفريد للدمرداش، وإيقـاظ            
اهلمم يف شرح احلكم البن عجيبة، وروض القلوب املستطاب حلسن رضوان، وذخـائر             
األعالق شرح ترمجان األشواق البن عريب، والفتوحات اإلهلية يف شرح املباحث األصلية            

  .)١( وغريهاالبن عجيبة، 

 مهمة يف مسألة النقل من كتب املتصوفة واالستشهاد مبا فيها،           ويبني الشيخ نقاطاً  
  : ومن أهم تلك النقاط

  . أن الصوفيني مؤمنون بكتبهم إميانا ال يتزحزحـ ١

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول   إن الصوفية هنا، وهناك، ويف كل مكان يتربـصون  : ( 
مياناً عنيداً طاغياً يأسر منهم يف قبضته القاهرة عواطـف          فيه باإلسالم، يؤمنون بكتبهم إ    

القلوب، ومشاعر النفوس وسبحات اخلواطر، وتأمالت الفكر، ويدينون بكل حرف فيها          
فما تناوحت إحساسام باحلب إال هلـا،       . يرمز إىل أسطورة، وبكل كلمة تفشي خرافة      

اب النفـوس   ـناكبهم ذب ت ع ـأسطورة، وما فتك بالقلوب أخطبوطهم إال ا، وما قتل        
  .)٢()إال بلعاا السام

                                 
 ومصرع التصوف، ومقاالت الشيخ يف جملة اهلدي  عبد الرمحن الوكيل،يراجع كتاب هذه هي الصوفية،) ١(

 .النبوي

 .)١١٥ـ١١٤ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
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 فرارهم مما يف تلك الكتب على سبيل املخادعة مع صحة نسبتها إىل أصحاا مـن                ـ ٢
  : أئمة التصوف

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول   : بيد أم حني يلقون املؤمنني، يقولون رياء وخمادعة: ( 
  !.ملؤمننينفنت ا: حىت إذا خلوا إىل شياطينهم، قالوا! وسمدس

وإال، فإين أدوي بصيحة احلق، تتحدى الصوفية وطواغيتها أن جيرؤ واحد منهم            
  !.إن تلك الكتب مدسوسة: على القول

أو يستنكر ما تطفح به من كفر، وليأتنا بأثارة من علم، أو ظن تدل علـى أـا     
  !.دعية النسب إىل من افتروها

سة، ويشهد بذلك التاريخ    إن تلك الكتب ليست مبدسو    : نعم أدوي بصيحة احلق   
احلق، وتواتر النقل الصحيح، ولكن هبوها كذلك، فما ينفعكم، وأنـتم ـا تـدينون،       

  ...وتؤمنون 

! إا الترس األخري، يلوذ به من ينأد منك حتت صدمة احلق الـصاعقة           ! مدسوسة
  .)١()وشهادة زور تفتري؛ لينجو ا ارم من عقاب جرميته

 يهربون إليـه مـن      وذلك حني ال جيدون مهرباً    : سرار ورموز  زعمهم أن ما فيها أ     ـ ٣
  .البدع اليت تنطوي عليها كتبهم

ـ رمحة اهللا تعاىلـ يقول عليه   وآخرون من أسارى الصوفية يزعمون أن تلك : ( 
الكتب أسرار ورموز، ال يفقهها إال أولئك الذين أباح هلم الغيب اخلفي مكنونه، وقدس              

 عنهم احلجاب األعظم، فخروا حتت عرشه سجداً يـسمعون         أسراره، أو الذين هتك اهللا    
  .)٢() يف شعرهم ونثرهموحيه، ويسجلونه رموزاً

 أنه يف نقله من كتبهم املعتمدة عندهم يدفع شبهة عن الذين غرروا م وجيعلـهم                ـ ٤
  .ليل املبني للباطل يف تلك الكتبأمام النص مبرجعه وصفحته وطبعته وأمام الد

                                 
 .بتصرف يسري) ١١٥ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ١(

 .)١١٥ص(املرجع السابق ، ) ٢(
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وسريى القراء كما عودم، أنين مل أرم الـصوفية         : ( فيقول ويوضح الشيخ ذلك  
بغري ما به تدين، وأننا مل نعتد بقول أحد يف الصوفية، وإمنا اعتددنا بنقل نصوص كـثرية                 
من كتب الصوفية بينة الداللة على معتقدهم، مقارنني بينها وبني بعض آيـات القـرآن               

فتري صويف أننا نرميهم بغري ما يفترون       ، هذا لكيال ي    ����الكرمي، وأحاديث خامت النبيني     
كنا نستطيع أن نصنع صنيع بعض نقدة الصوفية قدمياً وحديثاً، فنأيت بفتـاوى             . على اهللا 

أئمة املسلمني يف شأن الصوفية، أو ننقل ما نقلوه عن الصوفية من نصوص، بيد أين رأيت                
ية من كتبـهم الـيت       دين الصوف  تق والتحقق الرعاية األوىل، فنقل    أن يكون للعدل واحل   

ـ      يؤمنون ا ذاكراً اسم الكتاب، وتاريخ ومكان         ؛ تطبعه، ورقم الصفحة اليت عنها نقل
م أننا نفتات عليهم،    ـد كل شبهة تتوه   ـني الواضح؛ وألبع  ـألرمي الظن والريب باليق   

  .)١()أو نبهتهم؛ وليكون كل قارئ مفتياً لنفسه باحلق، وحكما بني احلق وباطلهم

ـ رمحه اهللا تعاىلـ  أن الشيخ  ومما يدل على  كان يعتمد على النقل من كتـب   
أن الصوفيني أنفسهم مل يستطيعوا الـرد       : الصوفية املعتمدة عندهم، وأن نقله كان بأمانة      

على الشيخ ومل جيدوا ثغرة يف كتاباته يدخلون منها، وخاصة أن كتابه هذه هي الصوفية               
  . لشيخ مشايخ الطرق موجهاًكان خطاباً

 بالدقـة    عن هـؤالء متميـزاً     ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ   ن هل كان نقل الشيخ    ولك
واألمانة، أم أنه كان ينقل باملعىن، ويغري املبىن، أم أنه زاد عليهم، وألصق م ما هم منها 

  ؟...براء

ـ رمحه اهللا تعاىلـ إن الشيخ    حني يعرض أقوال أهل التصوف والفرق املخالفة  
 ما ينقل الكالم بلفظـه دون       ه يتحرى األمانة يف النقل؛ وغالباً     ألهل السنة واجلماعة؛ فإن   

  : زيادة أو نقصان وميكن أن تلخص طريقة نقله يف ثالث نقاط رئيسية

dא6و�Wن���>�Hز+�د^�و�wt�C<������Wא�;�'���� �

ـ رمحه اهللا تعاىلـ  ما ينقل الشيخ  كثرياً  عن املتصوفة ما يعرض مـن أقـواهلم    
  : دة وال نقصان؛ مث يعزوه ملرجعه بدقة متناهية، ومن ذلكباللفظ من غري زيا

                                 
 .)٥٦ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ١(
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اعلم أن العلوم اإلهلية الذوقية احلاصلة ألهل اهللا خمتلفـة         : ( نقله عن ابن عريب قوله     ـ ١
  .)١()باختالف القوى احلاصلة منها مع كوا ترجع إىل عني واحدة

   .)٢( وهذا اللفظ موجود بنصه من غري زيادة وال نقصان يف فصوص احلكم

  .وهذا يدل على أمانته يف النقل حىت مع اخلصوم

 وهو يتحدث عن علـم  ـقال ابن عريب  : ( نقله عن ابن عريب كذلك قولهـ ٢
وما يراه أحـد    ! وليس هذا العلم إال خلامت الرسل، وخامت األولياء       : "وحدة الوجود 

يـاء إال مـن   من األنبياء، أو الرسل إال مشكاة الرسول اخلامت، وال يراه أحد األول   
ـ مىت رأوهـ مشكاة الويل اخلامت، حىت إن الرسل ال يرونه    إال من مشكاة خـامت   

 تنقطعان، والوالية ال تنقطع ـ أعين نبوة التشريع  ـاألولياء، فإن الرسالة والنبوة  
أبداً، فاملرسلون من كوم أولياء، ال يرون ما ذكرنـاه إال مـن مـشكاة خـامت                 

  .)٣(")األولياء

  .)٤( فصوص احلكم البن عريب :ص بلفظه يف كتابوهذا الن

إين أرى السماوات السبع واألرضني السبع، والعـرش        : ( قوله )٥( نقله عن الدباغ   ـ ٣
   .)٦()اً ما فوق العرش من السبعني حجابوكذا. داخلة وسط ذايت

  .)٧(وهو بنصه يف اإلبريز

                                 
 .)١٥٦ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ١(
 .)٦٧ص (، البن عريبفصوص احلكم: انظر) ٢(
 .)١٧٥ص( عبد الرمحن الوكيل، هذه هي الصوفية) ٣(
أعين : ورسالته بعد قول ابن عريب: مع حذف بسيط حيث حذف كلمة) ١٩ص (فصوص احلكم البن عريب ) ٤(

 .نبوة التشريع
، وتويف سنة )هـ١٠٩٥(الشيخ عبد العزيز بن مسعود بن أمحد الدباغ، مغريب من فاس، ولد سنة ) ٥(

الكشف عن حقيقة الصوفية ، حممود عبد الرؤوف القاسم ، دار الصحابة ، بريوت ، الطبعة ). هـ١١٣٢(
 .)٢٩٢ص، ١ج(هـ ١٤٠٨األوىل ، 

 .)٣٦ص(هـ ١٣٦٨ تاريخ ١لة اهلدي النبوي ، مقالة صوفيات ، عدد جم) ٦(
مع حذف ) ٤٢٣ص(اإلبريز من كالم الدباغ ، أمحد بن مبارك ، املكتبة األزهرية للتراث ، الطبعة األوىل ، ) ٧(

 . بعد كلمة داخلة" يف"كلمة 




�Wא�����א�����������������א�����
�و����א���ق�א�"!�د ���א��د��  

 

 

  ٥٦٦ 

  .ه املشهورة نقله عن ابن الفارض وقد أكثر النقل عنه وخاصة من تائيتـ ٤

   .)١(  بالدقة؛ واألمانة يف ذلكوكان نقله متميزاً
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، أو حنـو    ، أو غري مفهوم، أو طـويالً      وحني يكون لفظ الصويف يف كتابه ركيكاً      

  .. ينقل الفكرة باملعىن دون مراعاة األلفاظ ـ رمحه اهللا تعاىل ـذلك، فإن الشيخ

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ول الشيخ  ومن أمثلة ذلك ق :  عقيدة ابـن عـريب   موضحاً 

ويؤمن ابن عريب بقدسية عبدة األصنام، وميجد صدق إميام وإخالص توحيدهم، يؤمن            (

بالصابئة عباداً يوحدون اهللا، وخيلصون له الدين، يؤمن بسمو إميان الذين عبدوا ثالثـة              

 كاملة؛ إذ عبـدوا اهللا يف ثالثـة         آهلة غري أنه يعيب عليهم قصورهم عن إدراك احلقيقة        

أقانيم، على حني كان الواجب أن يعبدوه يف كل شئ، فليس الرب عنـده هـو تلـك            

األقانيم فحسب، وإمنا هو عني ما يرى أو حيس، فأصحاب الثالوث عنده خمطئون؛ ألم              

عبدوا بعض مظاهر الرب، أو بعض تعيناته وكان واجباً أن يعبدوه يف الكل؛ ألنـه هـو               

من فصوص  " احملمدي"و  " العيسوي"اقرأ الفص   !! " الكل فيما ظهر منه، وفيما بطن      ذلك

   .)٢( ")احلكم البن عريب

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وعندما تقرأ الفصني املذكورين جتد أن الشيخ    خلص املعـىن   

الذي يؤديه هذان الفصان؛ ومل يزد عليه؛ بل خلصه وترك االستطرادات الـيت ال تزيـد                

  .)٣(املعىن

                                 
 إىل ٦١ص" ( رع التصوفمص"و) ٨٠ و٧٤ و ٧١ص (، عبد الرمحن الوكيليراجع كتاب هذه هي الصوفية) ١(

 .وغريها ) ٨٦ إىل ٨٤ و ٦٩

وقد نقل الشيخ يف اهلامش ما يدل على كالمه ذاك ) ٨٢ ـ٨١ص  (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(

 . من الفصني العيسوي واحملمدي

وما بعدها، وفص حكمة فردية يف كلمة حممدية ) ٩٩ص(فص حكمة نبوية يف كلمة عيسوية : انظر) ٣(

 .وما بعدها) ١٧٨ص(




�Wא�����א�����������������א�����
�و����א���ق�א�"!�د ���א��د��  

 

 

  ٥٦٧ 

 ما ينقل الشيخ ذه الطريقة أعين النقل باملعىن ولكن بصفة متقنة ملخصة             وكثرياً
  .)١(ال تزيد فكرة جديدة على فكرة املنقول عنه، وال تضخم قوله وتزيد عليه ما ليس فيه
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ل عنه يف كتابه بعض اجلمل الزائدة اليت        ـأما عندما يكون لفظ الصويف الذي ينق      
ـ رمحه اهللا تعاىلـ ال دخل هلا يف الفكرة الرئيسية فإن الشيخ    يلجأ إىل االختصار؛ لكنه  

دة اليت ـذف للجمل الزائـهو ح ؛ بل خمالً ال يكون اختصاراًـ فيما اطلعت عليه  ـ
  : ال تؤدي معىن له عالقة بالفكرة الرئيسية، ومن ذلك

ـ ه اهللا تعاىلرمحـ قوله   وأعظم األمر أنه نسب كفـره إىل إذن  : إفك وتان: ( 
ل سائر األشراك فقال    ـئراك املخلص ملتبعيه من حبا    ـ املاحي جلميع اإلش   ����رسول اهللا   
  .يف اخلطبة

 يف مبشرة أريتها يف العشر اآلخر من حمرم سنة          ����أما بعد فإين رأيت رسول اهللا        
 فصوص احلكم  وبيده كتاب فقال يل هذا كتاب        سبع وعشرين وستمائة مبحروسة دمشق    

ة هللا ولرسوله وأوىل األمـر     ـخذه واخرج به إىل الناس ينتفعون به فقلت السمع والطاع         
منا كما أمرنا فحققت األمنية وأخلصت النية وجردت القصد واهلمة إىل إبـراز هـذا               

  . من غري زيادة وال نقصان����الكتاب كما حده يل رسول اهللا 

  .)٢()فامسعوا وإىل اهللا فارجعوا انتهى فمن اهللا 

فهنا تراه حذف أسطرا من كالم ابن عريب؛ ألا تعترب تتمة للفكرة، خارجة عن              
حتديد ماهيتها، وهذا نص األسطر اليت حذف الشيخ من نص فصوص احلكم تبدأ مـن               

حـوايل  وسألت اهللا تعاىل أن جيعلين فيه ويف مجيع أ        : (وال نقصان حىت قوله فمن اهللا     : قوله
من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وأن خيصين يف مجيع ما يرقمه بناين، وينطق  
به لساين، وينطوي عليه جناين باإللقاء السبوحي والنفث الروحي يف الـروع النفـسي              

                                 
 . وغريمها١٤ ،هـ١٠/١٣٨٦عدد و ٣٠ ص،هـ١٣٨٦ سنة ،١، عدد  مقاالته يف التصوف مثالًيراجع) ١(

 .)٣٧ص (، عبد الرمحن الوكيلمصرع التصوف )٢(
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، ليتحقق من يقف عليه من أهـل اهللا          ال متحكماً  بالتأييد االعتصامي، حىت أكون مترمجاً    
ه من مقام التقديس املرته عن األغراض النفسية اليت يدخلها التلبيس،           أصحاب القلوب أن  

وأرجو أن يكون احلق ملا مسع دعائي قد أجاب ندائي فما ألقى إال ما يلقي إيل، وال أنزل                  
   .)١()يف هذا املسطور إال ما يرتل علي، ولست بنيب رسول، ولكين وارث، وحليايت حارث

 التمثيل فقط؛ وإال فإن املطالع لكتب الشيخ        وقصدي يف كل تلك النقاط إمنا هو      
 عـن تلـك      خارجاً ة والفرق املخالفة ال يكاد جيد له نقالً       ـعند عرضه ألقوال الصوفي   

  .الصور الثالث

ـ رمحه اهللا تعاىلـ أما يف ناحية العزو؛ فإن الشيخ    ما يعزو القول الـذي   كثرياً 
 املخالف اليت ال جدال يف نسبتها        كان، ويعتمد يف ذلك على كتب      ينقله عن املخالف أياً   

قل يف مـوطن     ما تكون طبعتها متداولة يف زمانه، يسهل الرجوع إليها على األ           له؛ وغالباً 
  .اخلالف الذي هو مصر

ان ذلك يف حيـز     ـا، وإن ك  ـض األمور وسها عن عزوه    ـولكنه رمبا نقل بع   
  . )٢( القلة جداً

                                 
 .)٦ ـ٥ص (، البن عريبفصوص احلكم )١(

عند نقله ) ١٤ص(هـ ١٣٨٦سنة ، ١٠ جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد يراجع مثالً) ٢(

 ."القرآن كله شرك، وإمنا التوحيد يف كالمنا ":عن التلمساين قوله
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لقد كان من منهج الشيخ عند عرضه ألقوال املتصوفة، والفرق املخالفة ألهـل             
السنة أن ال يتتبع كل احنرافام لكثرا؛ بل كان يركز على احملاور العقدية اليت زاغـوا                

 عليـه بـني املـسلمني،        ال لبس فيه؛ ويبني من خمالفام ما كان جممعاً          واضحاً فيها زيغاً 
  :  بالضرورة، ومن أول ذلك وأمهه من الدينومعلوماً

3�_�א6ول�א �
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  :  ومن أهم ما احنرفوا فيه يف هذا اجلانب

  : بصفات الربوبية" األولياء"ادعاء بعضهم الربوبية لنفسه، ونعت بعضهم 

ابن : فمن الذين ادعوا الربوبية صراحة؛ كما ادعاها فرعون أو أصرح من ذلك           
  . وغريهم)١(فارض ، واجليلي، وابن عريب، والتجاينال

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ينقل الشيخ    عن ابن الفارض ادعاءه الربوبيـة واأللوهيـة    
. إال وهو ابن الفارض إنه اخلالق     . ما مث عند ابن الفارض من رب، وال مربوب        : (فيقول  

ار قدرته، أو جزئـي     وإنه هو الوجود، وواهب الوجود، وما الرب األكرب إال أثر من آث           
  !فبماذا حتكم عليه؟. هذا دين ابن الفارض!! تائه حريان من كليه

��و4�9;Y�0ع����Vذ�S�=�4���� ���!)��Tو,Ca��1ذ�وאS�,�|��T�F٢E� �

                                 
   .باملغرب" الطائفة التجانية"أمحد الشريف التجاين، أبو العباس، شيخ أمحد بن حممد املختار بن : التجاين هو ) ١(

 بفاس وتلمسان، استقر بفاس تصوف ووعظ وأقام مدة. دب،ألكان فقيهاً عاملاً باألصول والفروع، ملماً با

النفحة القدسية يف "و" جواهر املعاين: "ولبعض أصحابه كتب يف سريته منها. هـ١٢٣٠إىل أن تويف ا عام 

 .)٢٤٥، ص١ج( للزركلي األعالم،". السرية األمحدية التجانية

 .)٤٧ص(ديوان ابن الفارض ) ٢(
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يزعم أن كل ما وصف به اهللا نفسه، فاملوصوف به على احلقيقة هو ابن الفارض؛               
  .ودميومته، وسرمديتهألنه الوجود اإلهلي احلق، يف أزليته، وأبديته، 

C,,,B%ن�Sא��,,,_،�و�l,,,;B�l,,,ن�د���,,,�� �� �����l,,د�,,�<=�و���C,,<�l,,��"%�I١(>;,,�د(� �

إن دعي اهللا أجاب ابن الفارض؛ ألنه عينه، وإن دعي ابن الفارض لىب اهللا، ألنه               
ولكن أتلمح الكرب جائر العتو من ابن الفارض على خالقه؟ إذ يزعم أنه إن ! امسه ومسماه

ي ابن الفارض،   ـوى أن جييب، أما إذا دع     ـابن الفارض شيئاً س   دعي الرب، فما يفعل     
  !!.فما يكفي الرب أن جييب، وإمنا يهرول ملهوفاً إىل التلبية

ما كفاه زعمه أنه اهللا، فأكد أن الرب األكرب ما هو إال صورة شاحبة منه، وظل                
  .)٢()حريان له

  :وينقل عن اجليلي كذلك ادعاءه الربوبية العظمى؛ فيقول

�=,,,��,,,(!���$%�V�،C+$א�,,,�א���v,,,��א �� ��� �*,,,Q9،�%و�����,,,���"$�,,,��،Fא�,,,`� �
�q,,,>Sאع�א�?),,,�ل،�و�,,,>%�sh,,,1��,,,7و� �� ��,,,T�HS��,,,>%��,,,<�،',,,?ل�",,,2ل�א��,,,N� �

I�I�I�I��v�u�t�s�r�q�p�o�n�v�u�t�s�r�q�p�o�n�v�u�t�s�r�q�p�o�n�v�u�t�s�r�q�p�o�n:واهللا يقول . هذا قول اجليلي   

wwwwxxxxHHHH)ولكن اجليلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا واآلخرة وأنه ليس للوجود             )٣

ليوم الدين ملك غريه، وأنه الغين بذاته، فال تنفح قلبه رغبة يف نعمة من              رب سواه، وال    
!! وال تلفح نفسه وهبة من سلطان؛ ألنه ملك الكل ومالكهم         . أحد؛ ألنه الوهاب للنعم   

ومل يكتف اجليلي ذا، بل مضى يعدد أنواع اخللق، وصور الوجود املـادي واحلـسي               
م واهم أن شيئاًَ    ـعينها ذاتاً ووجوداً، فال يتوه    والروحي واملعنوي؛ ليزعم بعدها أنه هو       

  :ما يف الوجود يغاير اجليلي، أو خيرج عن حقيقة ذاته، فقال

��)!),,,,,���C,,,,,<�I�,,,,,0>�,,,,,�ن�<��0,,,,,�9 �� �و��1א<,,,,,,�9L,,,,,,>S�@,,,,,,<�9و`,,,,,,:�+� �� �
                                 

 .)٤٧ص(ديوان ابن الفارض ) ١(

 .)٧٥ـ٧٤ص  (د الرمحن الوكيل، عبهذه هي الصوفية) ٢(

 .)١٨٩ آية :سورة آل عمران( )٣(
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�و>!),,,,���C,,,,<�I�,,,,0%�,,,,��و7�,,,,�$ ���� �� ��C,,,<و,,,G� 2,,,�%ل��,,,Z�WT�,,,Gو�%�،�:� �
���
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أنـا  : "أرأيت إىل اجليلي بأية وثنية ينعق؟ وبأية جموسية يدين؟ أرأيت إليه يف قوله            
  !!حيكم على الوجود احلق بالعدم الصرف!! يا للجيلي" املتجلي يف حقيقته ال هو؟

  .)١(!)؟"رب لألنام وسيد"أرأيت إليه يف زعمه أنه 

ن،  كلمة التكوين؛ فإذا قال للشيء كن كـا        بل إن بعضهم ادعى أن عند الويل      
  وماذا بقي هللا تعاىل بعد ذلك؟

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   : تزعم الصوفية أن شيوخها يقولون للشيء: ( 
إنه خليفة ميكلـه    : "كن، فيكون، فيتحدث أحدهم عن الويل الذي استخلفه اهللا، فيقول         

  .)٣())٢(ن حينهكن، كان م: اهللا كلمة التكوين مىت قال للشيء

  

  

  

  

  

                                 
 .)٩٢ـ٩١ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ١(

، عبد اللطيف عبد الرمحن:  يف فيض سيدي أيب العباس التجاين، علي حرازم، تجواهر املعاين وبلوغ األماين) ٢(

 .)٩ص،  ٢ج(هـ ١٤١٧  ،، الطبعة األوىلدار الكتب العلمية، بريوت

 .)١٦٤ص( عبد الرمحن الوكيل، هذه هي الصوفية) ٣(
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ـ صلى اهللا عليه وآله وصـحبه وسـلم  ـ لقد ادعى الصوفيون حبهم للنيب   ؛  
وزعموا أن أهم ميزة متيزهم عن غريهم هي ذلك احلب احملمدي الـذي هـو أخـص                 

 كفي؛ فهل فعـالً   خصائص اإلميان عند أهل السنة واجلماعة؛ ولكن الدعوى وحدها ال ت          
  ؟����متيز الصوفيون حببهم للنيب 

  .. عند الصوفية���� ينبغي أن نعرف من هو حممد ����ولكن قبل حب النيب 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يعرض الشيخ   احلقيقة :" قوهلم فيما يسمى يف الفكر الصويف 
 هي الذات مع التعني األول، وهلـا األمسـاء        : "عرفها الصوفية بقوهلم  : (فيقول" احملمدية

 فمحمد الصوفية ليس بشراً، وال رسوالً، وإمنـا هـو           )١("احلسىن وهي اسم اهللا األعظم    
  !!الذات اإلهلية يف أمسى مراتبها

حقيقة احلقائق هي املرتبة اإلنسانية الكمالية اإلهلية اجلامعـة         " :ويقول الدمرداش 
 الدائرة، وهي لسائر املراتب كلها، وهي املسماة حبضرة اجلميع، وبأحدية اجلمع، وا تتم      

  .)٢(أول مرتبة تعينت يف غيب الذات، وهي احلقيقة احملمدية

صور احلق هو حممـد؛ لتحققـه باحلقيقـة األحديـة           : ")٣(ويقول الكمشخانلي 
اجلامع جلميع  " فمحمد عندهم هو االسم األعظم، فما االسم األعظم؟ إنه           )٤(والواحدية

   .)٥( هي أي املطلقة ..األمساء، أو هو اسم الذات اإلهلية من حيث هي

                                 
 .)٧٧ص  (نور فؤاد أيب خزامأ، معجم املصطلحات الصوفية: ينظر) ١(

 . عن الشيخنقالًً) رسالة يف معرفة احلقائق حملمد الدمرداشي، ٧ص ) (٢(

ية طريزون  يف كمشخانه بوال.هـ١٢٢٧ ولد سنة ،الكمشخانلي احلنفي أمحد بن مصطفى بن عبد الرمحن) ٣(

 جامع األصول يف األولياء وروح العارفني :بتركيا، وتصوف على الطريقة النقشبندية، له مؤلفات منها

 .)٩٤ص(معجم املؤلفني الصوفيني : انظر. هـ١٣١١وإرشاد الطالبني وغريمها، تويف سنة 

 . عن الشيخنقالًً)  جامع األصول للكمشخانلي،١٠٧ص ) (٤(

 . عن الشيخنقالًً) بقساالرجع امل ،٩٢ص ) (٥(
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س لألمساء،  ـذات اإلهلية لي  ـى ال ـجمل"فما هي؟ إا    ! ةـو األحدي ـوحممد ه 
وال للصفات، وال لشيء من مؤثراا فيه ظهور، فهي اسم لصرافة الذات اردة عـن               

  .)١()االعتبارات احلقية

؛ وهو يكفي ليعرف املسلم أنه كفر       ����ذلك هو التصور الصويف عن حقيقة حممد        
  ..ريح؛ وإجرام واضحص

 بل يذهبون إىل حـد      ����لكن الصوفيني ال يقفون عند هذا احلد يف وصف النيب           
  .. من مظاهر الكرم احملمديجعل الوجود كله مظهراً

ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  يقول الشيخ  صورة من ذلك التصور الصويف العنيـد   ناقالً 
هذا هـدي   . .: (. يوحى إليه  أنه بشر  ل السنة؛ وبيان  ـ عند أه  ����بعد نقله حلقيقة حممد     

  .اهللا سبحانه

وليبدو لنا اء النور ومجاله، وسلطان احلق وجالله نعرض صورة مـن الباطـل              
  : الصويف العربيد، يقول املناوي يف مولده الذي ينشد كل عام يف شهر ربيع األول

  . دنيا وأخرى به كل قد افتتحتلواله ما كان ملك اهللا منتظماً

  :  يف قصيدته املسماة الربدة)٢(ويقول البوصريي

  .يا أشرف اخللق ما يل من ألوذ به سواك عند حلول احلادث العمم

واللياذ ال يكون إال باهللا وحده، وال سيما يف اآلخرة اليت ال متلك فيهـا نفـس                 
  .، واألمر يومئذ هللا وحدهلنفس شيئاً

  : مث يقول يف عماية

  .للوح والقلمفإن من جودك الدنيا وضرا ومن علومك علم ا

                                 
 .)١٢١ص  (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ١(

حممد بن سعيد بن محاد بن عبد اهللا الصنهاجي ) م١٢١٢/١٢٩٦= هـ ٦٠٨/٦٩٦: (البوصريي  )٢(

األعالم للزركلي .الربدة واهلمزية "البوصريي ، شاعر مشهور ، له ديوان شعر مطبوع ، من أشهر قصائده 

 .)١٣٩ص، ٦ج(
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إن الدنيا واآلخرة بعض جود الرسول وكرمه، وإن علم ما كتب القلم يف             : يقول
  ؛ فماذا بقي هللا سبحانه؟����بعض علم الرسول  اللوح

ـ  ـة، فاملسلم إذا شطح استغف    ـشطح: ال تقولوا  ب هـذا  ـر وأناب، أما صاح
  .فأصر عليه

   .)١()جذبة، فااذيب قذارة ونفاية وثنية ماكرة: وال تقولوا

 بعد عرض الشيخ له؛ وبيانه أمت بيـان مـن   ����إذن هذا هو احلب الصويف حملمد    
  .كتبهم، وقصائدهم اليت يترمنون ا حىت وقتنا احلاضر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 .)٩ص(هـ ١٣٨٥ تاريخ ،٢جملة اهلدي النبوي ، مقالة نور من القرآن ، عدد ) ١(
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إن كرامات األولياء عند أهل السنة واجلماعة حقيقة يؤمن ا كل مسلم؛ ولكن             
  . لتشمل اخللق والتدبري يف الكونا حدود تنتهي إليها، وليست مفتوحةهل

الـشرعية   ولكن أهل التصوف أبوا إال أن خيرجوا الكرامة الثابتة عن حدودها          
د إىل دليل من كتاب أو سنة؛ بـل         ـن الفكر اخلرايف الذي ال يستن     ـليلبسوها مسحة م  

  . سليم، أو ذوق مليحوال حىت عقل

محه اهللا تعاىل عند عرضه ألقوال أهل التصوف فإنه مل يهمل           ولذلك فإن الشيخ ر   
  . لكثري من احنرافام العقديةهذا اجلانب الذي كان أساساً

يبني الشيخ هذا املسلك؛ فيعرض حقيقة عالقة املريد بالشيخ عنـد الـصوفية؛             

 دون  ما أحلفت الصوفية يف شيء إحلافها يف الدعوة إىل اختاذ شيوخها أرباباً من            : (فيقول

اهللا، ففرضت على الدرويش أن يكون وطاًء ذليالً لشيخه مستعبد الفكر سليب اإلرادة             

كجثة امليت يف يد الغاسل، وجعلت هذه العبودية املمتهنة أوىل الدالئل على طاعة املريد              

امسـع إىل   . لشيخه، وعلى حبه له، وعلى أنه يرقى معارج الوصول إىل حظائر القـدس            

 وغال صاحب لطـائف     )١("من مل يكن له أستاذ فإمامه الشيطان      :"طيفور البسطامي يقول  

من مل يكن له أستاذ يصله بسلسلة األتباع، ويكشف له عن قلبه القناع،             : "املنن إذ يزعم  

وإىل حممد عثمان يقـرر آداب      " )٢(فهو يف هذا الشأن لقيط ال أب له، دعي ال نسب له           

عليك أنه بواسطته إليك يـا فـىت،        ومشاهدتك له يف كل حال ورد       : "املريد مع شيخه  

ـ   ـ، وأن تفىن فيه، وأال جتل     هدـومنها أن جتلس جلوس الصالة عن      ه، ـس فوق سجادت

                                 
 . عن الشيخنقالً) م١٩١٣ ط ، كتاب الفتوحات اإلهلية يف شرح املباحث األصلية١٤٧ص ) (١(

ب ـ أبو املواه:ة اهللا على اإلطالق ، ومؤلفهـوب التحدث بنعمـالق يف وجـكتاب لطائف املنن واألخ) ٢(

 . عن الشيخنقالً) ٣٤٢ص(ن أمحد الشعراين ، عبد الوهاب ب
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: من قال لشيخه: وأال تتوضأ بإبريقه وال تتكئ على عكازه، وامسع ما قال بعض األصفياء

 ال يفلح، ولتكن حمضره يف قلبك وخيالك، فإن غفلت عنه وقتاً، فهذا من مقتـك،              ! مل؟

 وقد نظمها مصطفى )١(واجتهد يف أن تنال مقام الفناء فيه، فمن مث ترقى إىل مقام البقاء به

  :البكري، فقال

�و`,,,,,,,��Oא�0�H�،9,,,,,,,���,,,,,,,<6,,,,,,,}ض �� �و�,,,,����,,,,���ن�0%,,,,��%ذ��I,,,,�ض���� �
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�̂ ��`,,,,,,,,:�د,,,,,,,,���9,,,,,,,,���,,,,,,,,30�Hو� �� �����̂ ��و`,,,,,�د,,,,,���9,,,,,��O;,,,,,0�HوF٢E� �

  :اجليلي ذاوقد سبقه 

�'L,,,,,,,,.<��,,,,,,,,;��l,,,,,,,,��B� �,,,,,,,,;��C,,,,,,,Bو� �

� �
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� �
ـ  عند  " الويل"ومبىن هذه الطاعة العمياء للشيخ       ة عـن وصـفهم     الصوفية ناجت

ألشياخهم بالصفات اليت ال تكون إال هللا تعاىل؛ وخروجهم بكرامـام عـن املـسلك               

  .الشرعي الرصني

  .تقبحة يف إطار الكرامةمور املسحىت إم أدخلوا األ

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ    كاهن اخلطايا الصوفية، يبشر ا، )٥(الشعراين:( 

ويكافح يف سبيل الدعوة إليها، وعجيب أن ترى الشعراين يعقد على ذكر كـل اسـم                

! امسع إىل الكاهن يبشر تك العورة كرامـة       "! ����: "صويف يترتى جسده فاحشة بقوله    

الـسلطان،  :  إبراهيم العريان، كان يطلع املنرب، وخيطبهم عرياناً، فيقـول  ومنهم الشيخ "

                                 
 .)م١٩٣٩ ط ،اهلبات املقتبسة حملمد عثمان) (١(

 . عن الشيخ نقالً.)بلغة املريد للبكري) (٢(

 . عن الشيخنقالً) ٧٥ ص ،منحة األصحاب للرطيب) (٣(

 .)١٤٨ـ١٤٧ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٤(

اب بن أمحد بن علي احلَنفي، نسبه إىل حممد ـ عبد الوه.)م١٤٩٣/١٥٦٥= هـ ٩٧٣ /٨٩٨(اين الشعر) ٥(

 .)١٨٠ص، ٤ج(األعالم للزركلي .ابن احلنفية، الشعراين، أبو حممد ، له مؤلفات كثرية يف التصوف 




�Wא�����א�����������������א�����
�و����א���ق�א�"!�د ���א��د��  

 

 

  ٥٧٧ 

ودمياط، وباب اللوق، بني الصورين، وجامع طولون، احلمد هللا رب العاملني، فيحـصل             

  .)٢( ))١(للناس بسط عظيم

إن غري الـويل إذا انكـشفت       : "إليك ما يأفكه الدباغ   : (ويقول يف موضع آخر   

العورة احلسية، والعورة املعنوية اليت     : كة الكرام، واملراد بالعورة   عورته، نفرت منه املالئ   

ك؛ ألنه  ـتكون بذكر اون وألفاظ السفه، وأما الويل، فإا ال تنفر منه، إذا وقع له ذل              

  ". )٣(إمنا يفعله لغرض صحيح، فيترك ستر عورته ملا هو أوىل منه

اغ، فيجعل كشف العـورة     قد جعلها الشعراين كرامة خاصة بالعريان، أما الدب       

، أما الكمشخانلي، فيحدثنا عن أنواع األولياء املتـصرفني،         !دستوراً يف الوالية الصوفية   

والرمحانيون وهم ثالثة أيضاً، وهم عند الوحي جيلسون عرايا، ويسمعون الوحي           : "فيقول

ـ  ! فتأمل الصوفية تزعم أن أولياءها يسمعون الوحي      "! )٤(ويفهمون املراد منه   م؟ ومن ه

  .)٥(!)وألسنة تعرب عن سوءاا! سفهاء عرابيد، اختذم اخلطايا دعاة جموا وسفهها

�Twtو�1ش�و�dS����$�30Wא����� �

ودخل عليه سيدي حممد بن شعيب، فرآه جالـساً  : "يقول الشعراين عن الغمري 

تدخل عليه جتـده جنـدياً، مث       : "يلععن الشيخ أبو    . يقول" ه سبع عيون  يف اهلواء، ول  

تدخل عليه، فتجده سبعاً، مث تدخل عليه فتجده فيالً، وكان يقبض من األرض، ويناول              

  ".)٦(الناس الذهب والفضة

                                 
 . عن الشيخنقالً)  ط ابن شقرون، الطبقات اللشعراين،٢  ج،١٢٩ص ) (١(

 .)١٥٠ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(

ألن احلياء يغلب عليهم وهي واقعة بعد لفظ : األوىل: بنصه مع حذف عبارتني) ٣٧٤ص (، للدباغاإلبريز) ٣(

 .وهي واقعة بعد قوله العورة احلسية" ظاهرة"وهي : والثانية عبارة. املالئكة الكرام

 . عن الشيخ نقالً الكمشخانلي،) جامع األصول يف األولياء١٢٣ص ) (٤(

 .)١٥٢ص( عبد الرمحن الوكيل، صوفيةهذه هي ال) ٥(

 . عن الشيخ  نقالً للشعراين،) الطبقات٢ج،  ٨١، ٨٠ص ) (٦(
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أتلزمـه الديـة، أم يلزمـه       " فيل، أو سبع  "ترى لو أن مسلماً قتل صوفياً وهو      
  القصاص؟

يزعم الشعراين أن ذلك الشيخ املتطور إىل فيل وسبع قد قطعه بعـض النـاس               
  .)٢("!))١(وه يف تليس، مث أصبحوا، فوجدوا الشيخ حياً جالساًبسيوفهم، وأخذ

لك التساؤالت اليت طرحها الشيخ جديرة باإلجابة عنها من طرف من ماتـت             ت
 قلوم يف هذا الفكر الصويف الذي يعتمد الذوق طريقا للمعرفـة، واخلرافـة مـسلكاً              

  . للعلملالستدالل، واجلهل سبيالً

  .اولة إجابتها فقط جمرد احملاولةولكن هيهات أن يستطيعوا حم

وإن تسىن هلم ذلك وهيهات؛ فكيف جييبون عن هذه الطامة الكربى اليت صرح             
ا عقول العوام ا الدباغ؛ فدبغ.  

ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  يقول الشيخ يقـول  : ( عن الدباغ هذه القولة املنكرة ناقالً 
شاهد املخلوقات الناطقة والـصامتة،     رأيت ولياً بلغ مقاماً عظيماً، وهو أنه، ي       : "الدباغ

والوحوش، واحلشرات، والسموات، وجنومها، واألرضني، وكرة العامل بأسرها تستمد منه 
ويسمع أصواا وكالمها يف حلظة واحدة، وميد كل واحد مبا حيتاجه، ويعطيه ما يصلحه              

  .)٤( !!) يصف عبداً بصفات الربوبية واإلهلية)٣("من غري أن يشغله هذا عن ذاك

  : أما التجاين فإنه ترقى إىل أن وصل إىل مرحلة اإلمداد من األزل إىل األبد

ويقول أمحد التيجاين عـن  : ( تلك الفريةناقالًـ رمحه اهللا تعاىل  ـ يقول الشيخ  
 متد الرسل واألنبياء، وروحي متد األقطاب والعارفني من األزل          ����روحه  " روحي: "نفسه

 خلقه يف املوقف ينادي مناد بأعلى صوته يسمعه كل مـن يف             إىل األبد وإذ مجع اهللا تعاىل     

                                 
 . عن الشيخ  نقالً للشعراين،) الطبقات٢ جـ٨٠ص ) (١(

 .)١٥٣ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(

 . هذا بذلكبعد كلمة واألرضني، وإبدال" وما فيها"بنصه مع حذف كلمة ) ٤٢٣ص (، الدباغاإلبريز) ٣(

 .)١٥٩ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٤(
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املوقف، يا أهل احملشر، هذا إمامكم الذي كان مددكم منه، كل ما فـاض مـن ذوات                 
 توجهإذ  : "ويصفه تابع له بقوله   )" )١(ومين يتفرق على مجيع اخلالئق    . األنبياء تتلقاه ذايت  

يتلقن واحد من األولياء فيـضاً مـن         ال: "ويصفه آخر بقوله  " )٢(أغىن وأقىن، وبلغ املىن   
نفوذ بصريته الربانية اليت ظهر مقتـضاها مـن         "وآخر بقوله   " )٣(حضرة نيب إال بواسطته   

إظهار مضمرات، وإخبار مبغيبات، ولعم بعواقب احلاجات، وما يترتب عليها من املصاحل            
  .)٥()")٤(واآلفات

                                 
 . عن الشيخ  نقالً لعمر بن سعيد الفويت،. رماح حزب الرحيم وما بعدها،٢ ج،٥ص ) ( ١(

 .)٤٩ص ، ١ج (، لعلي بن حرازمجواهر املعاين) ٢(

 .شيخ  عن ال نقالً لعمر بن سعيد الفويت،. رماح حزب الرحيم وما بعدها،٢ ج،٥ص ) ( ٣(

بعد " يف معرفة األصحاب ويف غريها"بنصه مع حذف عبارة ) ٤٩ص ، ١ج (، لعلي بن حرازماملعاين جواهر) ٤(

 .قوله مقتضاها

 .)١٥٩ص  (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٥(
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��(��א/ولא �

�!����0�+�א��د����!���1/د�
�א �

 بأصول دينـه    لقد كان الشيخ عبد الرمحن الوكيل من أكثر علماء األمة متسكاً          
سواء كان ذلك حني يعرض عقيدة السلف، ويدافع عنها، أو عندما يرد على املبتدعة من 

  ..املتصوفة وغريهم

لة اليت يرد ا؛ واليت تدل داللة واضحة         لألد ولقد كان رمحه اهللا تعاىل مستحضراً     
 لتحايـل؛ وميـداناً    ل  وإما ظاهرة فيه؛ حىت ال يترك للخصم جماالً        على املطلوب إما نصاً   

  .للجدال واخلصام

وكان يعينه على ذلك استحضاره املنقطع النظري لكتاب اهللا تعاىل؛ وكأنه مسطر            
اال قـل أن    نه، وهو يف هذا     أمام ناظريه يأخذ منه ما يناسب املوضوع الذي يكتب ع         

  .يوجد له نظري حقاً

أقل دقة، وكما   وكذلك كان يستحضر ما يريد من األحاديث، وإن كان بصفة           
  .من القرآن الكرمي

3��5א/ول��Wא��د����!7������1ن�א��W1-�6א �

ولقد ج الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف رده على املتصوفة منهج الـسلف الـصاحل؛               
 بإمجاع  ، مث ����، مث بسنة رسول اهللا      ن على املبتدعة بكتاب اهللا تعاىل أوالً      حيث كانوا يردو  

  .األمة، مث بالعقل احملض

ـ رمحه اهللا تعـاىل ـ وقبل أن يرد الشيخ على أي بدعة من بدعهم فإنه    كـان   
  : حيرص على ما يلي

  . عرض البدعة حمل الرد من كتبهم املعتمدةـ ١

م يف مرتبة كربى كما بينت ذلـك يف الفـصل           م من يعتربو  ـ خيتار من مشاخيه   ـ ٢
  .السابق
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القول بتحريف هذا    عرض البدعة من كتب متعددة حىت ال يبقى جمال إلنكارها أو             ـ ٣
  .الكتاب أو ذاك

ة حتتاج إىل توسع يف الرد توسع فيه؛ ونوع أدلة الرد، وأسهب            ـ إن كانت البدع   ـ ٤
  .يف بياا

نت متضحة الضعف؛ وبينة البعد عن الشرع فإنه         إن مل تكن حتتاج إىل ذلك بأن كا        ـ ٥
 بآية واحدة، دون تفصيل      موجزاً  مبجرد عرضها؛ ورمبا رد عليها رداً      يكتفي أحياناً 

  .يف تفسريها، وحنو ذلك

ومن أمثلة بيانه بدع بعض املتصوفة ورده عليهم عرضه قول اجليلي أن له ملك              
  :الدنيا واآلخرة؛ مث يرد عليه

?Fא�����T���א���HB�U�،J-H!*���8א �� �,ACو��B�،#�I���"HC��،Wא�X� �

9B�YZ[��D�44ل،�و\�4449אع�א�6*444و]��� �?��\_�449B��&�،)4�L>�ل�"^ل�א��6 �

IIII�v�u�t�s�r�q�p�o�n�v�u�t�s�r�q�p�o�n�v�u�t�s�r�q�p�o�n�v�u�t�s�r�q�p�o�n :هذا قول اجليلي، واهللا يقول    

x�wx�wx�wx�wHHHH)٢() )١(.  

ة الكرمية؛ ألن دعـواه الربوبيـة       ـا يف الرد عليه بذكر هذه اآلي      ـويكتفي هن 
ـ        ـ غين عن اخل   العظمى سلمني؛ والـصوفيون   وض معه يف األدلة على األقل بالنسبة للم

  .يدعون اإلسالم

اج إليه؛ وخيتصر رده    ـواه الكفرية بأن اهللا تعاىل حمت     ـى ابن عريب دع   ـويرد عل 
IIII�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t: ك يف آيـة واحـدة     ـعليه كذل 

¡��¡��¡��¡��HHHH)٤( ) )٣(.   
                                 

 .)١٨٩ آية :سورة آل عمران( )١(
 .)٩١ص  (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
 .)١٥ آية :سورة فاطر( )٣(
 .)٩٠ص (عبد الرمحن الوكيل ، هذه هي الصوفية) ٤(
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ وجيمع الشيخ    من دعاواهم الباطلة؛ ويرد عليها بنص  كثرياً 
وإشفاقاً على الصوفية أن جيدوا مشقة يف إبصار        : (القرآن الكرمي يف موضع واحد فيقول     

احلق املتأللئ، أذكرهم دي اهللا من كتابه؛ ليعرف حقيقة النور من خيبط يف تيه الظالم،               
ولعل الصويف الضليل   ويدرك احلق من دوخه الباطل، وينعم بالتوحيد من شقى بالشرك،           

ق والعدالـة يف    ـا حكماً يصدع باحل   ـري بآيات اهللا منجاة له، فيجعله     ـيتخذ من التذك  

IIII�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á :يقول رب العـاملني     ، الصوفيةشأن  
Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�Í�ÌË�ÊÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�Í�ÌË�ÊÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�Í�ÌË�ÊÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�Í�ÌË�ÊHHHH)١( IIII�d�d�d�d

�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e
�g�fe�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�g�fe�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�g�fe�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�g�fe�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y

l�k�j�i�hl�k�j�i�hl�k�j�i�hl�k�j�i�h�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m��y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m��y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m��y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�
¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z HHHH)٢(.  

ال، بل هو عـني     : إنه خالق السموات واألرض، فتقول الصوفية     : يقول سبحانه 
إنه يـدبر األمـر، فتـصرخ       : ويقول سبحانه ! السموات واألرض، وما فيهن من دابة     

لكـم اهللا ربكـم،     ذ: ويقـول اهللا  ! مني وتان، فنحن الذين يدبرون األمر له      : الصوفية
إليه : ويقول جل شأنه  ! بل أنا اهللا ال إله إال أنا      : ال. فاعبدوه، فيضج كل طاغوت صويف    

إن معىن الرجوع هنا أن تعـود الـذات املتكثـرة إىل            : مرجعكم مجيعاً، فتزعم الصوفية   
  !. وحدا، فتعود حقاً، بعد أن كانت خلقاً

IIIIu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�ku�t�s�r�q�p�o�n�m�l�ku�t�s�r�q�p�o�n�m�l�ku�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kIIII�x�w�v�x�w�v�x�w�v�x�w�v
�_�~�}�|�{�z�y�_�~�}�|�{�z�y�_�~�}�|�{�z�y�_�~�}�|�{�z�y�h�g�f�e�d�c�b�a�`�h�g�f�e�d�c�b�a�`�h�g�f�e�d�c�b�a�`�h�g�f�e�d�c�b�a�`

                                 
 .)٩٥ـ٩٣ اآليات :سورة مرمي( )١(
   .)٤ـ٣ آية :سورة يونس( )٢(
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y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iy�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iy�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iy�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iHHHH)١( 

: ونـيقول_�`��a�`�_�a�`�_�a�`�_�a :وهل الشرك إال هذا؟   !! أما حنن، فنتخذهم معه   : يقولون
وتزعم الصوفية أن الكاذب    ����:وهل الدعاء إال العبادة، أو مخ العبادة؟      !! أما حنن فندعوهم  

�¡�¢��¡�¢��¡�¢��¡�¢�IIII��~�}�|�{�z��~�}�|�{�z��~�}�|�{�z��~�}�|�{�z الكفار هو الرب األكرب يف صورة كاذب كفار،
�³�²�±�°�¯®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�³�²�±�°�¯®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�³�²�±�°�¯®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�³�²�±�°�¯®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£
�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´

Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J

i�[�Zi�[�Zi�[�Zi�[�Z HHHH )ا هو ذلك اخللق املتطور يف ظلمـات ثـالث            . )٢وتزعم الصوفية أن ر "

�_IIII�̀"العماء، األحدية، الواحدية   �̂]�\�̀_� �̂]�\�̀_� �̂]�\�̀_� �̂]�\aaaaHHHH)يلي أن لـه    ويزعم اجل ".  )٣

  .)٤(IIIIi�h�g�f�e�d�c�bi�h�g�f�e�d�c�bi�h�g�f�e�d�c�bi�h�g�f�e�d�c�bHHHH !!"امللك يف الدارين ويزعم معه كذلك األحبار

وتقـول  ".  )٥(IIIIÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁHHHH :يقول عز من قائل 
إىل : الصوفية بل حكمه إىل كتب ابن عريب أو الغزايل أو ابن الفارض، ويقول غريهم بل              

ــة ــذاهب األربع ــب امل IIIIÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�A�A�A�A ."كت
H�G�F�E�D�C�BH�G�F�E�D�C�BH�G�F�E�D�C�BH�G�F�E�D�C�BI�I�I�I�HHHH)وتزعم الصوفية أن اهللا هو الذي . )٦

IIII�K�J�K�J�K�J�K�J !!"جعل نفسه أزواجاً، فبدا حقاً يف صورة خلق، أو إهلاً يف صورة عبـد             
                                 

 .)٣ـ٢ آية :سورة الزمر( )١(
 .)٤ آية :سورة الزمر( )٢(
 .)٤ آية :سورة الزمر( )٣(
 .)٤ آية :سورة الزمر( )٤(
 .)١٠ آية:سورة الشورى( )٥(
 .)١١ـ١٠ آية :سورة الشورى( )٦(
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X�T�S�R�Q�P�O�N�M�LX�T�S�R�Q�P�O�N�M�LX�T�S�R�Q�P�O�N�M�LX�T�S�R�Q�P�O�N�M�LHHHH)بل : وتقول الصوفية كما ذكرتك    .)١

وتقول الصوفية على لـسان ابـن   . )٢(IIIIX�W�V�UX�W�V�UX�W�V�UX�W�V�U HHHHهوعني كل شيء   

IIII�C�B�A�C�B�A�C�B�A�C�B�Aري  ـني كـل بـص    ـع وع ني كل مسي  ـبل هو ع  : عريب والغزايل وغريمها  

�Q�P�O�NM�L�K�J�IH�G�FE�D�Q�P�O�NM�L�K�J�IH�G�FE�D�Q�P�O�NM�L�K�J�IH�G�FE�D�Q�P�O�NM�L�K�J�IH�G�FE�D

S�RS�RS�RS�RHHHH)بل كل شيء هو له كفو إذ كل شيء يف الوجود هو            : الصوفية وتقول .)٣
  ."الذات اإلهلية

تلك األساطري اوسـية الـيت   . فأين أين من هذا التوحيد املشرق باحلق األعظم   
   .)٤(!)تعوي الصوفية؟ينعق ا ابن عريب، وينعب ابن الفارض، وينبح اجليلي، و

ـ رمحه اهللا تعاىلـ فهذه اآليات اليت اختارها الشيخ    يف رده على املتصوفة جند  
  .أا قطعية الداللة على املطلوب، وقد فسرها السلف الصاحل مبا أراد الشيخ متاماً

IIII�ÌË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�ÌË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�ÌË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�ÌË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á: فاآلية األوىل 
Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�ÍÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�ÍÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�ÍÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�ÍHHHH)٥(.  

ـ رمحه اهللا تعاىلـ رين ابن جرير الطربي  قال فيها إمام املفس وكُلُّهم آِتيـِه  : (" 
ـ  ـرد عليه يوم تق   ـيع خلقه سوف ي   ـومج: يقول" يوم الِْقيامِة فَردا    داًـوم الساعة وحي

ال ناصر له من اهللا، وال دافع عنه، فيقضي اهللا فيه ما هو قاض، ويـصنع بـه مـا هـو      
  .)٦()صانع

                                 
 .)١١ـ١٠ آية :سورة الشورى( )١(
 .)١١ـ١٠ آية :سورة الشورى( )٢(
 .)كاملة :سورة اإلخالص( )٣(
 .)١١٣ـ١١١ص  (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٤(
 .)٩٥ـ٩٣ آية :سورة مرمي( )٥(
 .)٢٦١ص ، ١٨ج(تفسري الطربي ) ٦(
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ـ رمحه اهللا تعـاىل ـ ثري  ام ابن كـوقال فيها اإلم  ) : IIII�Ó�Ò�ÑÐ�Ó�Ò�ÑÐ�Ó�Ò�ÑÐ�Ó�Ò�ÑÐ
Ö�Õ�ÔÖ�Õ�ÔÖ�Õ�ÔÖ�Õ�ÔHHHH)فيحكم يف  ، أي ال ناصر له وال جمري إال اهللا وحده ال شريك له            )١

  .)٢()وال يظلم أحداً، خلقه مبا يشاء وهو العادل الذي ال يظلم مثقال ذرة
وال شك أن هذا التفسري املطبق عليه بني عامة املفسرين؛ هو نفس املعىن الـذي               

يف الرد على املتصوفة؛ وخاصة فيما يتعلق بالـشفاعة املنفيـة، وعبوديـة             أراده الشيخ   
  ..املخلوقني للخالق

ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  واآلية األخرى اليت رد ا الشيخ  على املتصوفة هي قولـه   
IIII�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n :تعــــاىل

¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{HHHH)٣(.   
  ..تعاىل؛ وواضحة يف علة ذلك اخللقوال شك أا صرحية يف إثبات اخللق هللا 

 وتـدبري   )٤(فأين هذا مما يتقيؤه املتـصوفة مـن ادعـائهم الربوبيـة العظمـى             
   .)٦( وضمان اجلنة ألتباعهم ومريديهم؛ بل ولكل من أطعمهم أو أحبهم)٥(الكون

ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  وكذا بقية اآليات اليت استدل ا الشيخ ، ورد ـا علـى    
الة يف منطوقها على ما ذهب إليه الشيخ مما يدل على منهجه يف اختيـار  الصوفية؛ فهي د  
  .يرد ا على أهل البدع واألهواءاآليات اليت 

ـ واستدالل الشيخ ـ  رمحه اهللا تعاىل   بالقرآن الكرمي على املتصوفة أكثر من أن  
ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  حيصى يف كتبه كـرمي   على القرآن ال؛ فقد كان رده عليهم مرتكزاً 

   .)٧(  له؛ وكان كثري االستدالل به ومستحضراًأوالً

                                 
 .)٩٥ـ٩٣ آية :سورة مرمي( )١(
 .)١٧١ص ، ٣ج(تفسري ابن كثري ) ٢(
 .)٤ـ٣ آية :سورة يونس( )٣(
 .كاجليلي وابن عريب وابن الفارض وغريهم) ٤(
 .كالدباغ وغريه) ٥(
 .كالتجاين) ٦(
 ١٣٦و ١٢٨ و١٢٧و ١٢٢و ١١٢ و٩٣و ٩١ ص، عبد الرمحن الوكيل،هذه هي الصوفية: يراجع) ٧(

 . يف فصل الردود من هذا البحثـ عاىلإن شاء اهللا ت ـ اًوغريها وسأزيد ذلك بيان
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ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  لقد نبه الشيخ  على مكانة الـسنة النبويـة، وحجيتـها،     
وضرورة اإلميان مبا جاء فيها؛ وبني أا هي املفسرة للقرآن الكرمي، وهي مصدر التشريع              

اهللا تعـاىل؛ ورفـض     ة القائلني باالكتفاء بكتاب     ـين؛ ورد من خالل ذلك على بدع      الثا
  .السنة النبوية

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ    واألمني الذي ائتمنه اهللا علـى كتابـه،  : (..  

IIII�K�K�K�K فبلغه، وشهد اهللا له أنه بلغه، أليس هو األمني الذي بني وفصل أحكام أمانة ربه؟              

U�T�S�R�Q�PO�N�M�LU�T�S�R�Q�PO�N�M�LU�T�S�R�Q�PO�N�M�LU�T�S�R�Q�PO�N�M�L )١( . IIII�Z�Y�X�W�V�U�T�Z�Y�X�W�V�U�T�Z�Y�X�W�V�U�T�Z�Y�X�W�V�U�T
_� �̂]�\�[_� �̂]�\�[_� �̂]�\�[_� �̂]�\�[HHHH)٢(.  IIII�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò

á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ùá�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ùá�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ùá�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�ÙHHHH)ن�� " ����ويقـول  . )٣���������

��	
�������و���	�����ن����������������������א������א���ل���מ�	��������
������،�و��و��������


���	 ول��
�!����د��������ذא�:���!���	 )٤(!!�)�א�����و��	س���ذא��	����������؟����د���
أن يقول ما خيالف القرآن، وبالقرآن هداه اهللا وإن هذا احلديث ليعد من             وما لرسول اهللا    

  .)٥(!!)أعالم النبوة؛ فما أخرب به واقع اليوم

                                 
 .)٣ آية :سورة النجم( )١(
 .)٤٤ آية :سورة النحل( )٢(
 .)٦٤ آية :سورة النحل( )٣(
وقد تصرف الشيخ يف ) ٣٢٩ص، ٤ج (٤٦٠٧سنن أىب داود كتاب السنة باب يف لزوم السنة حديث رقم ) ٤(

 . داودواحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب. لفظ احلديث قليالً
 .)١٣٨ ـ ١٣٧ص  (، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ٥(
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ومن هذا اإلميان حبجية السنة النبوية جند الشيخ ينطلق يف رده على الـصوفية؛              
 سنده؛  فينهج يف ذلك االستدالل عليهم باألحاديث النبوية الشريفة؛ وينتقي منها ما صح           

  .ح متنه، ودل على املطلوب منطوقهواتض

ر، ومن ذلك رده لفريتهم فيما يسمونه احلقيقة احملمدية؛ وقوهلم بأنه خلق من نو            
  .وأنه أول املخلوقات وغري ذلك

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   ��א��+*�(��: " يقول����والرسول نفسه : (  �,

  .)١( "دמ�����و��01מ�ن��و�،�و,�ق�א���ن��ن����ج��ن����،�و,�ق�-

خلق من نـور،    عمن خلق منه، فلم يذكر نفسه أنه        حتدث الرسول عن النور، و     
كما ذكر املالئكة، وحتدث عن آدم األب األول للبشرية،وعن خلقه، وأنه خلق مما ذكر              

، فلمن تنتسب احلقيقة احملمدية     ! ابن آدم  ����اهللا يف القرآن، يعين من طني الزب، وحممد         
   .)٢(!)الصوفية؟

  : وقد ركز الشيخ يف هذا الرد على حمورين أساسيني

  . على صحتهأن يكون احلديث املستدل به صحيحا جممعاً: األول

  . يف صحيح مسلمومن هنا اختار حديثاً

  . يف الداللة على املطلوبأن يكون صرحياً: الثاين

ـ            ة؛ وذلك هو الذي جعله خيتار هذا احلديث اجلامع ألصناف املخلوقات املخاطب
ة، وما خلق منه اجلن، وما خلـق        ـ؛ ما خلق منه املالئك    ����ه رسول اهللا    ـوالذي بني في  
  .منه اإلنسان

                                 
 )٢٢٦ص، ٨ج (٧٦٨٧ حديث رقم ، باب يف أحاديث متفرقة، كتاب الزهد والرقائق،صحيح مسلم) ١(
 .)١٣٥ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
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 كان يعرف القرآن قبـل      ����ويقول يف معرض رده عليهم فرية قوهلم بأن النيب          
  .وفرية الصوفية تناقض هذه احلجة اإلهلية على صدق حممد: (نزوله عليه

 وجربيـل  ـحني فجأه الوحي، كان يقـول    يذكر الصوفية أن رسول اهللا أوالً
  !؟"�������� ��2: "يغطه

وأنه عاد إىل زوجه الطيبة الطهور يف خوف وقلق، وأن هذه املؤمنه العظيمة قالت        
   .)١("وא������	,ز	�4א������دא3"له قولتها اليت طيبها اإلميان بروحانيته 

قرآن، قبل نزولـه    ، كان على بينة من ال     ����أفكان حيدث هذا، أو بعضه، لو أنه        
ما أنا بقارئ؟ يكررها ثالثاً؟ مل عاد خائفاً حىت زملوه ودثروه؟ مل بث ذات              : عليه؟ مل قال  

 حىت  ����كل هذا حدث منه     ! نفسه إىل زوجته خدجية، ومل ذهب معها إىل ورقة بن نوفل؟          
أهذه دالئل علم سابق بالقرآن، ويقني جازم به قبـل نـزول            !! بعد نزول الوحي عليه   

عليه به يف ليلة القدر؟، أم دالئل مشاعر نفس مؤمنة تقية، فجأها من هللا سبحانه،               جربيل  
   .)٢(!)ما مل تكن تدريه من قبل؟

  .فاستدالله حبديث بدء الوحي يدل على حسن اختياره يف الرد كما سبق بيانه

   .)٣( يف رد الشيخ على املتصوفة وغريهمويكاد هذا املنهج يكون مطرداً

3��5א�����  :�א��د����!���1=>�عWא

ـ رمحه اهللا تعاىلـ مل يهمل الشيخ   الـسنة    من أدلة أهل اإلمجاع بوصفه دليالً 

����7!�6+�(:"����واجلماعة؛ معتمدين يف ذلك على قوله �
���8
��")٤(.  

                                 
مسلم كتاب صحيح ) ٣٥٠ص، ١٢ج (٤٩٥٣التفسري سورة اقرأ حديث رقم صحيح البخاري كتاب ) ١(

 .)٩٧ص، ١ج (٤٢٢ حديث رقم ،����اإلميان باب بدء الوحي إىل رسول اهللا 
 .)١٣٨ص  (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
 .)١٥٧و ١١٩و ١٢٢ص  (مرجع سابق، هذه هي الصوفية: يراجع) ٣(
وصححه ) ٤٦٦ص، ٤ج (٢١٦٧ ، حديث رقم باب ما جاء يف لزوم اجلماعة، كتاب الفنت،سنن الترمذي) ٤(

 .األلباين
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 ومن هنا كان الشيخ يستدل باإلمجاع على املتصوفة؛ ويرد عليهم بـه؛ مبينـاً             
  .. أن الصوفيني مل يعبؤوا به؛ بل خالفوا إمجاعات كثريةمكانته التشريعية، وموضحاً

ـ  الشيخعلقوقد  ـ  رمحه اهللا تعاىل  البقاعي من اإلمجاعات اليت نقل على كثري   
  .  تعليقات تبني أنه يهتم باملكانة التشريعية لإلمجاعيف كتابه تنبيه الغيب

مبـا يفيـد     )١(عن اإلمام النـووي   البقاعي  نقل  علق على اإلمجاعات اليت     كما  
  .)٢(...ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
اإلمام الفقيه احلافظ األوحد القدوة شيخ اإلسالم ، علم األولياء ، حمىي الدين ، أبو زكريا حيىي : النووي هو ) ١(

 رمحه اهللا ـبن شرف بن مري احلزامي احلوراين الشافعي ، ولد يف احملرم سنة إحدى وثالثني وستمائة مات ا
  . بعني وستمائة يف رابع عشر رجب سنة ست وسـتعاىل 

  .)٥١٣ ص، ١ج" (طبقات احلفاظ: "انظر ترمجته يف 
 .وما بعدها) ٢٤ص( الوكيل  : بتحقيق،مصرع التصوف: يراجع) ٢(
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ كان من منهج الشيخ    أن يستنفد كل األدلة الشرعية لـريد   

  .ة؛ معذرة إىل رم ولعلهم يتقونا على املتصوف

رع ؛ ليبني هلم بصريح العقل والش     )١( بالقياس ومن هنا فإنه كان يرد عليهم أحياناً      
  .ا أوقعتهم فيه الفلسفة من تناقضما هم فيه من ختبط، وم

يـسريون   فحني يصرحون بأن أشياخهم يدبرون الكون، وأم رغـم مـوم          
رمحه اهللا ـ املسافات الطويلة، ويكلمون مريديهم، ويقضون هلم احلوائج؛ يبني هلم الشيخ 

ـ  يف ذلك د   ؛ مستخدماً اًـ، وال شرع  ن عقالً ـ أن ذلك غري ممك    ـ تعاىل ل قيـاس   ـلي
  . كما يسميه بعض األصوليني)٢( اجللياألوىل، أو القياس

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   أرأيت إىل الشعراين يؤكد أن سيده البدوي : ( 
! ، وأنه يطبخ ويغسل، ويدعو األحياء واملوتى إىل مولده؟        !حي رغم تعفن البلى يف رمته؟     

                                 
 يطلق القياس يف اللغة على تقدير الشيء بشيء آخر، يقال قاس الثوب باملتر، إذا قدره به، ويطلق أيضاً على") ١(

كذا، إذا حاذاه وسواه به، أم كانت معنوية  قاس كذا على:  مثل التسوية بني الشيئني سواء كانت حسية،
  .ال يقاس بفالن، أي ال يسوى به يف الفضل والشرففالن : كقوهلم

ويطلق القياس يف اصطالح األصوليني على إحلاق واقعة مل يرد هلا حكم يف الكتاب أو السنة أو اإلمجاع 
   ". حكمها، الشتراك الواقعتني يف علة ذلك احلكمبواقعة أخرى ورد هلا حكم يف أحد هذه األدلة يف

 ).٩٧ص(زكي الدين شعبان، دار نافع للطباعة والنشر / أصول الفقه اإلسالمي، الدكتور
  :ينقسم القياس باعتبار القوة إىل قسمني" ) ٢(

منصوصة وهو ما كانت العلة فيه منصوصة بطرق قطعية وهي النص واإلمجاع، أو مل تكن : القياس اجللي) أ  
  .إال أن الفارق بني األصل والفرع مقطوع بنفي تأثريه

  . وهذا النوع من القياس قطعي عند اجلهور من األصوليني
  .ما تبادر إىل اإلفهام وجهه ومل يعارضه وجه يقتضي عليه الترجيح: فالقياس اجللي عندهم : أما احلنفية 

 ألنو مل يكن مقطوع الفارق بني األصل والفرع؛ فيه مستنبطة، أوهو ما كانت العلة : القياس اخلفي) ب 
  ".االستحسانهو : وعند احلنفية. احتمال تأثري الفارق فيه قوي

  ).٢٨٠ص(م، دار ابن حزم، بريوت١٩٩٧/هـ١٤١٨، ٢تيسري األصول، حافظ ثناء اهللا الزاهدي، ط
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باله، قام من قربه، وهرول إىل مصر علـى         يف  " احلريثي"أرأيت إليه يؤكد أنه حني أخطر       
  !.قدميه من دمياط؟


�&�Jא`�0$[W� �

 أهلذه الوثنية صلة بقرآن، أو فكر؟ هذا ـ وما تضنيين كثرة التساؤل  ـأسائلك  
، وقد ووري قربه، فيعز على ابنته فاطمة أن يهيل أصحاب أبيها العظـيم              ����رسول اهللا   

أو هـان علـيكم أن      :"لب باألسى واحلزن  التراب على وجهه الكرمي، فتقول ملتاعة الق      
وجييبها أنس باحلق، يأسو يف قلبها احلزين لوعـة         ". يلوا التراب على وجه رسول اهللا؟     

   .)٢())١("�و���������������ذ�4،�����:���9. "العاطفة، وجيلي عنه ران اهلموم

؛ وينقطع عن التـصرف يف الـدنيا؛        ����فإذا كانت التراب ال على رسول اهللا        
  .فغريه من باب أوىل

 من دون اهللا تعاىل؛     وحني يصرح الصوفية بأن كرامات أوليائهم ميلكوا استقالالً       
ـ وأن عندهم كلمة التكوين؛ وأم ملكوا التصرف يف الكون؛ يرد عليهم الشيخ  رمحه  

  .. كذلك بقياس األوىل ـاهللا تعاىل

 ون معجزام استقالالً  ويبني هلم أن األنبياء وهم أفضل من األولياء ما كانوا ميلك          
ما كان منـه حـني ألقـى    ـ عليه الصالة والسالم  ـ من دون اهللا تعاىل؛ وأن موسى  

IIII�c�b�c�b�c�b�c�bالسحرة حباهلم وعصيهم إال أن خاف وارتعد لوال أن ثبته اهللا تعاىل وقال لـه     

g�f�e�dg�f�e�dg�f�e�dg�f�e�dHHHH)٣(.  

وحينما عاين فرعون وجنوده مل يكن له حول وال قوة لوال ما من اهللا تعاىل بـه                 
  . معه؛ من أمره بضرب البحر بعصاهليه وعلى املؤمننيع

                                 
إنك ميت وإم ميتون مث  {: ووفاته وقول اهللا تعاىل���� باب مرض النيب ، كتاب املغازي،صحيح البخاري) ١(

 .دون إجابة أنس) ١٦١٩ص، ٤ج (٤١٩٣  حديث رقم،]قيامة عند ربكم ختتصمونإنكم يوم ال
 .)١٥٧ص  (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
 .)٦٨آية :سورة طه( )٣(
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ل كانوا مفتقـرين    ؛ مل تكن معجزام مبلك أيديهم؛ ب      ����وكذلك إبراهيم وحممد    
  .إىل اهللا تعاىل

  إذن مل يكن األنبياء ميلكون معجزام؛ فكيف ميلك األولياء كرامام؟

  كيف ميكن املفضول، وحيرم الفاضل؟

   .)١ (..إال حني ترمي عقلك ودينك وراء ظهرك ذلك ما ال جتد له جواباً

                                 
 )١٦٥ص( ، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية: انظر ) ١(
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 يف  إن من أهم ما تفحم به خصمك؛ وتبني به عوار أدلته، أن توضـح تناقـضه               
  .استدالله وتظهر تعارض أدلته

ـ تعاىلرمحه اهللا ـ ومن هنا فإن الشيخ    بني يف أماكن كثرية من كتبه تنـاقض   
 مث ينقـضوا بـصفات      الصوفية يف استدالهلم، ويف أدلتهم؛ فيصفون اهللا تعاىل بصفات؛        

  .تتناقض معها

  .لصفة واالسم؛ مث يصفونه ويسمونهوجيردونه عن ا

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   ـ : (  ود اإلهلـي لـه   ـتدين الصوفية بأن الوج
زالت، أو تعينات أو نسب، أو إضافات، فكلها ذات مدلول          ـاتب، أو تن  أطوار، أو مر  
  !!خرايف واحد

 والوجود اإلهلي يف هذا الطور ال يوصف بوصف،         )١("العماء"وأوىل تلك املراتب    
اعلم أن حقيقة : "أو كما يقول الكمشخانلي. وال يسمى باسم، وال يعرف حبد وال برسم

ـ أعين مدة بقائهاـ ادها  الذات اإلهلية من حيث هي هي، امتد  غري مضبوط ألا مـن   
حيث هي كذلك ال وصف هلا، وال رسم، فهي العماء، إذ ال ميكن معرفتها بوجـه مـن          

وأول هذه التعينات علمها بذاا، فهذه الصفة ترتل هلا مـن           . الوجوه، ما مل تتعني بصفة    

                                 
التوقيف .حديةى السحاب واجلهالة وعند أهل احلقيقة العماء هو املرتبة األالعمى ضد البصر والبصرية والعم) ١(

هـ ١٤١٠، دمشق ، الطبعة األوىل ، على مهمات التعاريف، حممد عبد الرؤوف املناوي، دار الفكر املعاصر
 .)٥٢٦ص (
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اليت هي حـضرة األمسـاء      احلضرة اإلهلية الذاتية اليت ال نعت هلا إىل احلضرة الواحدية           
  .")١(احلضرة اإلهلية: والصفات، وتسمي

ا ننصف الصوفية، فال نـسمهم      ـص بتمامه، ليستيقن قلبك بأنن    ـنقلت لك الن  
وقد يسمى الرب الصويف يف تلك املرتبة بالوجود املطلق، بيد          . إال مبا حيبون أن يعرفوا به     

م املطلق، يرته الوجود يف تلك املرتبة       أن النابلسي يف غلو التجريد الذي ينتهي به إىل العد         
حىت عن اإلطالق، ألن وصفه باملطلق قيد، أو صفة له، فيستلزم أن يكون املطلق مقيداً،               

، فيتوتر التناقض بني وصفيه، ويستلزم أن تكون له صفة، وهو جمرد كـل              واملقيد مطلقاً 
رغم هذا، فهـو    : "يقول الشيخ يف اهلامش   !!التجريد يف ذلك الطور عن االسم والصفة      

واقع يف التناقض، ألن الوصف بالسلب، أي عدم اإلطـالق، قيـد أيـضاً للوجـود،                
   .)٢(!!")كالوصف باإلجياب

ويبني الشيخ تناقض املتصوفة العقلي يف كثري من أقواهلم، وممارسام يف مواضـع     
  . )٣(كثرية من كتبه

واحلـضيض  ومن راجع ما يسمونه شطحات األولياء جيد من اخلواء الفكـري؛            
  .االستداليل، والتناقض العقلي ما يندى له اجلبني

  .)٤("نظرات يف التصوف: " من ذلك يف مقاالته حتت عنوانوقد بني الشيخ كثرياً

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ح  ـوأوض ران ـات يهذي ا الـسك ـ أا ليست شطح 
  .درة عن تصميم وإرادة ومكر ودهاءكما يدعون؛ بل هي صا

                                 
 . عن الشيخنقالً .) جامع األصول للكمشخانلي،٩٣ص ) (١(
 .)١٢٠ـ١١٩ص (لوكيل، عبد الرمحن اهذه هي الصوفية) ٢(
) ١٢٧ـ١٢٥ص  (، عبد الرمحن الوكيل والصفات اإلهلية.)١٤٢ و٦٦ص ( هذه هي الصوفية: يراجع) ٣(

 .وغريها
 .هـ١٣٨٣وأعداد سنة  .هـ١٣٨٠ سنة ،١١األعداد : يراجع) ٤(
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ـ ه اهللا تعاىلرمح ـ  يقول الشيخ وال جيوز ملسلم أن يعتذر عن هذا الـشطح  : ( 
 يرتبط أوله بآخره،    بأنه صدر يف حال سكر، فالسكران يهذي، وخيرف، وال يقول كالماً          

 وراءه إرادة،   أو مبتدؤه خبربه، أو فعله بفاعله، ولكنك جتد يف كل مـا نقلنـاه كالمـاً               
ات اليت تعرب عن مضمونه، ويوحي      وقصد، وعزمية، وراءه فكر يوجه، وخيتار جيد الكلم       

بل يأيت بعدة مؤكدات منها تكرار معانيـه يف مجـل           !! إليك بأنه حيب أن تفهم عنه هذا      
ول ـران؟ مث أق  ـخمتلفة الصور، ولكنها متفقه يف املعىن؛ فهل يوصف فاعل هذا بأنه سك           

   .)١()ما الذي أسكره؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 .)٤٢ص(هـ ١٣٨٠ تاريخ ،١١جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد ) ١(
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أمجـع    يف الدين علمت بالضرورة؛ وال جمال إلنكارهـا، وقـد          إن هناك أموراً  
 من الدين بالضرورة كالواجبات الظاهرة واحملرمات       املسلمون على كفر من أنكر معلوماً     

   .)١(املشهورة

ـ ومن هنا فإن الشيخ ـ  رمحه اهللا تعاىل   كان يبني للمتصوفة مـن خـالل رده    
 ك تصرحياً ـم وقعوا يف ذل   ـم من الدين بالضرورة، وأ    ـ ما عل  ر من أنكر  ـعليهم كف 
  .ال تلوحياً

G�Aaא�����9وא��ن������G�$%��8����Jل�א��D�W� �

ـ يقول الشيخ ـ  رمحه اهللا تعاىل   قول ابن عريب يف جنـاة فرعـون؛ بـل     ناقالً 
قوله معقباً على    وذا حيكم ابن عريب بنجاة فرعون موسى، يقول       : (وتفضيله على موسى  

فبه قرت عينها بالكمال الذي حصل هلا، وكان قرة " :)٢(I�I�I�I�i�|�{�z�yi�|�{�z�yi�|�{�z�yi�|�{�z�yHHHH:تعاىل
عني لفرعون باإلميان الذي أعطاه اهللا عند الغرق، فقبضه طاهراً مطهراً، ليس فيه شـيء               

   .)٣("من اخلبث

فنجاه اهللا من عذاب اآلخرة يف نفسه، وجنى بدنه، فقد        : "ويقول عن فرعون أيضاً   
  ".)٤( اً ومعىنعمته النجاة حس

                                 
شرح العقيدة الواسطية ، البن تيمية تأليف حممد خليل هراس الرئاسة العامة إلدارات البحوث :  يراجع)١(

أعالم السنة املنشورة العتقاد ) ١٦٦ص، ١ج(م ١٩٩٢/هـ١٤١٣العلمية واإلفتاء ، الطبعة األوىل ، 
 .)٢٧٣ص (الطائفة الناجية املنصورة 

 .)٩ آية :سورة القصص( )٢(
 .)١٦٤ص  (البن عريب، فصوص احلكم )٣(
كما قال تعاىل :"مع حذف بسيط حيث حذف الشيخ هذه العبارة) ١٧٥ص (، البن عريبفصوص احلكم )٤(

احتجب ؛ فظهر يف : ألنه لو غاب بصورته رمبا قال قومه" فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية"
 .نهوجنى بد: وهي تقع بعد قوله..  ليعلم أنه هوصورته املعهودة ميتاً
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من كتابه الفصوص، ففيه يفضل فرعون      " الفص املوسوي "واقرأ بقية ما افتراه يف      

  .)٢())١(!على موسى

؛ ����وال شك أن هالك فرعون منصوص عليه يف كتاب اهللا تعاىل وسـنة نبيـه                

عه؛ ألنه كان ومعلوم بالضرورة من دين اإلسالم أنه كافر؛ وأن إميانه الذي صرح به مل ينف            

  .معاينة العذاببعد 

IIII�p�o�n�m�l�k�p�o�n�m�l�k�p�o�n�m�l�k�p�o�n�m�l�k :ومن أصرح األدلة على ذلك قوله تعاىل      

r�qr�qr�qr�qHHHH)٣(.   

¿�I�I�I�I��Â�Á�À�¿�Â�Á�À�¿�Â�Á�À�¿�Â�Á�À:قوله تعاىل: ( هذا املعىنقال اإلمام الشنقيطي رمحه اهللا تعاىل مبيناً

Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃHHHH)بني تعاىل يف هذه اآليـة الكرميـة، أن          )٤

، فإذا عاينوا العذاب آمنوا، وذلك       وعناداً الكفار يطلبون يف الدنيا تعجيل العذاب كفراً      

اإلميان عند معاينة العذاب وحضوره ال يقبل منهم، وقد أنكر ذلك تعاىل علـيهم هنـا                

����: قبول إميام يف ذلك احلـني بقولـه        ونفى أيضاً  )٥(IIIIÄ�Ã�Â�Á�À�¿Ä�Ã�Â�Á�À�¿Ä�Ã�Â�Á�À�¿Ä�Ã�Â�Á�À�¿HHHH :بقوله

IIIIË�Ê�É�È�Ç�ÆË�Ê�É�È�Ç�ÆË�Ê�É�È�Ç�ÆË�Ê�É�È�Ç�ÆHHHH)٦(.  

�IIII :وأوضح هذا املعىن يف آيات أخـر، كقولـه         �́³�²�±�°�¯� �́³�²�±�°�¯� �́³�²�±�°�¯� �́³�²�±�°�¯

¶�µ¶�µ¶�µ¶�µ�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½¼�»�º�¹� �̧�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½¼�»�º�¹� �̧�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½¼�»�º�¹� �̧�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½¼�»�º�¹� �̧

                                 
 .)١٦١ص " (فص حكمة علوية يف كلمة موسوية"فصوص احلكم : انظر) ١(
 .)١٤٣ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
 .)٩١ آية :سورة يونس( )٣(
 .)٥١ آية :سورة يونس( )٤(
 .)٥١ آية :سورة يونس( )٥(
 .)٥١ آية :سورة يونس( )٦(
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  ٥٩٩ 

Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç )١(
IIII�[�Z�Y�X�[�Z�Y�X�[�Z�Y�X�[�Z�Y�X :وقوله 

�m�l�kj�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�m�l�kj�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�m�l�kj�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�m�l�kj�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\

r�q�p�o�nr�q�p�o�nr�q�p�o�nr�q�p�o�n )ــه) ٢ `�IIII�c�b�a�`�c�b�a�`�c�b�a�`�c�b�a :وقولـ
�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d

y�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�rHHHH)إىل غري ذلك من اآليات )٣.  

�IIIIB�AB�AB�AB�A�D�C��D�C��D�C��D�C :واستثىن اهللا تعاىل قوم يونس دون غريهـم، بقولـه         

�E�E�E�E�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F

UUUUVVVVHHHH)٥())٤(.  

 يف  ؛ ومل ينفع أحـداً    فبان من ذلك أن اإلميان حني مشاهدة العذاب ال ينفع أحداً          
  .املاضي إال قوم يونس وحدهم؛ فقد استثناهم اهللا تعاىل من ذلك

  .فهو أول الداخلني يف ذلك العمومأما فرعون 

IIII�l�k�l�k�l�k�l�k:  ينفعه إميانه يف قولـه تعـاىل       كيف ال وقد صرح اهللا تعاىل بأنه مل       

r�q�p�o�n�mr�q�p�o�n�mr�q�p�o�n�mr�q�p�o�n�m )وقوله تعاىل عن موسى ودعائـه وتـأمني        . )٦

IIII�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º :هارون عليه
�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ

                                 
 .)٨٥ ـ٨٤ آية :سورة غافر( )١(
 .)٩١ـ٩٠آية  :سورة يونس( )٢(
 .)١٨ آية :سورة النساء( )٣(
 .)٩٨ آية :سورة يونس( )٤(
 .)١٦١ـ١٦٠ص ، ٢ج (، حممد األمني الشنقيطيأضواء البيان) ٥(
 .)٩١ـ٩٠ آية :سورة يونس( )٦(
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  ٦٠٠ 

Ø�×�ÖØ�×�ÖØ�×�ÖØ�×�ÖHHHH)مث قال تعاىل.  )١ :IIII�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A

L�K�J�I�HL�K�J�I�HL�K�J�I�HL�K�J�I�HHHHH)٢(.   

ار ـقول عار من الصحة، وإنك    فقول ابن عريب بنجاة فرعون يف الدنيا واآلخرة         
 .ملا علم بالضرورة من الدين

b���\�G�$%��8��cل�א�DW� �

ر مل يسلم من ثناء املتصوفة عليه؛ وأي شيء يف إبلـيس            ـحىت إبليس رأس الكف   
  يثىن عليه؟

أليس معلوما بالضرورة من الدين أنه أول الكافرين؛ وهو املوسوس الذي سبب            
  دخول أهل النار فيها؟

استطاع مـن    ي إال أن ميجده، ويلبسه لباس زور خيدع به من         ـ اجليل ولكن يأىب 
  .عوام املسلمني

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   الصوفية حفية دائماً بتقـديس عـدو اهللا،   : ( 
كفرعون، وإبليس، مث تزعم للناس أن أقطاا أحباء اهللا وأوداؤه، وأم مشارق ألوهيـة              

لقـد  ! ة القهارة اليت تسخر الوجود كله لقبضتها الظلوم       وربوبية، وأن هلم القدرة اخلالق    
جمد ابن عريب فرعون، حىت فضله على موسى كليم اهللا، وهاهو اجليلي ميجد إبليس العدو 

   .!األول هللا وللبشرية

فيقـول  " خـري منـه    أنا" :يقص اهللا علينا إباء إبليس عن السجود آلدم، وقوله        
 من أعلم اخللق بآداب احلضرة، وأعـرفهم        وهذا اجلواب يدل على أن إبليس     : "اجليلي

؛ لتراه  "اإلنسان الكامل "واقرأ بقية خطاياه يف كتابه      " بالسؤال، وما يقتضيه من اجلواب    
ة، يقـول   ـ يوم القيام  ردوسه له، وحكمه بأنه يف الف     يف إعجابه الرائع بإبليس، وتقديس    

                                 
 .)٨٨ آية :سورة يونس( )١(
 .)٨٩ آية :سورة يونس( )٢(




�Wא�����א�����������������א�����
�و����א���ق�א��W"!�د ���א��د�� �
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يوم الدين؛ ألجل   ل  ـة إال قب  ـرة اإلهلي ـلعن إبليس أي ال يطرد من احلض      يال: " اجليلي
ق اإلهليـة،   ـقق باحلقائ تحنع الروح عن ال   ما يقتضيه أصله، وهي املوانع الطبيعية اليت مت       

رب حمـض،   ـا من مجلة الكماالت فال لعنة، بل ق       ـوأما بعد ذلك فإن الطبائع تكون هل      
قيل إن إبليس ملا لعن     .. فحينئذ يرجع إبليس إىل ما كان عليه عند اهللا من القرب اإلهلي           

أتصنع هكذا، وقد طردت مـن      : ج وهام لشدة الفرح حىت مأل العامل بنفسه، فقيل له         ها
 )١("هي خلقة أفردين احلبيب ا ال يلبسها ملك مقرب وال نيب مرسـل            : احلضرة؟ فقال 

   .)٢(!)هذا نص اجليلي بلفظه

وهذه األمور اليت مثل ا الشيخ ال حيتاج القارئ معها إىل حبث عن سلوك القوم؛     
؛ فـإن  ����دام، وتشكيكهم يف صريح كتاب اهللا تعاىل،وصحيح سنة رسـول اهللا       ومعتق

هالك فرعون وكفره؛ وهالك إبليس وشركه، ال يشك فيه مسلم، وهو من املـسلمات              
  . على اإلميان االيت جيد املسلم نفسه جمربة فطرياً

  .لهما من أكرب أولياء اهللا تعاىلفكيف مبن ال حيكم بنجام فقط؛ بل جيع

  .سبحانك هذا تان عظيم

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 . عن الشيخ نقالً.، للجيلي من اإلنسان الكامل،٢  ج،٤٢ص ) ١(
 .)١٤٥ـ١٤٤ص ( ، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
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3��5א������א �

�
�א�:*�Bאل��DC��1!��  Kא��د��
مل يهمل الشيخ جانب أقوال السلف حني كان يرد على املتصوفة؛ بل مثن جهود              

  . يف رده على املبتدعة خاصاًالسلف، وجعل هلا ميداناً

لفة؛ وإن  وأبرز جهود معظم علماء السلف يف ردوده على الصوفية والفرق املخا          
  .اهللا تعاىل احليز األكرب من ذلككان أعطى لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 

اململكة الباطنية للـصوفية؛ وعـرض    ـ  رمحه اهللا تعاىل ـ  وبعد أن بني الشيخ
: تعقيـب : (أقواهلم فيها، رد عليهم بكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل فقـال             

اعلم هداك اهللا وأرشدك أن تصور      : "ة عن مذاهب الصوفية   يقول اإلمام اجلليل ابن تيمي    
 مث  )١("مذهب هؤالء كاف يف بيان فساده، وال حيتاج مع حسن تصوره إىل دليل آخـر                

وكل من يقبل قول هؤالء فهو احد رجلني، إما جاهل حبقيقة أمرهم، وإما ظـامل               : "يقول
حال أتباع فرعون، وحـال      أو جامع بني الوصفني، وهذه        يف األرض وفساداً   يريد علواً 

ـ      م والقرامطة مع رؤسائهم وحال الكفار واملنافقني يف أئمتهم الذين يدعون إىل النـار وي
  .)٢("القيامة ال ينصرون

وحق ما يقوله اإلمام الكبري؛ فاألمر ال حيتاج إىل دليل تثبت به فـساد وضـالل          
ـ             ان أـا أسـطورة     خمتلقي أسطورة القطب، ألن جمرد قراءة ما كتبوه عنه يكفي يف بي

   .)٣()الزندقة

ويرد على قول آخر من أقوال الصوفية، وهو ادعاؤهم أن القرآن لـه ظـاهر               
رمحـه  ـ    رده بقول شيخ اإلسالم فيقول     وباطن، وأن الدين فيه شريعة وحقيقة، مدعماً      

                                 
جامع الرسائل ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ) ١(

حممد رشاد سامل ، دار العطاء ، الرياض . د: ت ) هـ٧٢٨: املتوىف (ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 
 .)٢٣١ص (م ٢٠٠١ /هـ١٤٢٢ ،األوىل: لطبعة ا

 .)٢٣٢ص  (املرجع السابق) ٢(
 .)١٣ص (هـ ١٣٨٦ تاريخ ،٣جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد ) ٣(
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ـ اهللا تعاىل ويطيب يل أن أنقل هنا ما كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية عن القرآن بعد أن : ( 
وأما القرآن فإنه مستقل بنفسه مل حيوج أصحابه إىل         : " م عن بعض الكتب السماوية    تكل

كتاب آخر بل اشتمل على مجيع ما يف الكتب من احملاسن؛ وعلى زيادات كثرية ال توجد                
 عليه يقرر ما فيها من احلق  ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناًيف الكتب؛ فلهذا كان مصدقاً 

ينسخ ما نسخه اهللا فيقرر الدين احلق وهو مجهور ما فيها ويبطل            ويبطل ما حرف منها و    
 بالنسبة  الدين املبدل الذي مل يكن فيها والقليل الذي نسخ فيها؛ فإن املنسوخ قليل جداً             

واألنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم         . إىل احملكم املقرر  
ال جيوز أن يكذب نيب     :  التكذيب واملعصية  وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم وكذلك     

 وهو يأمر بطاعة من أمر      نبيا بل إن عرفه صدقه وإال فهو يصدق بكل ما أنزل اهللا مطلقاً            
وهلذا كان من صدق حممدا فقد صدق كل نيب؛ ومن أطاعه فقد أطاع كـل               . اهللا بطاعته 

I�I�I�I��a�a�a�a:نيب ومن كذبه فقد كذب كل نيب؛ ومن عصاه فقد عصى كل نيب قـال تعـاىل                
�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b

�y�xw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�xw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�xw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�xw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m
a� �̀_�~�}�|�{�za� �̀_�~�}�|�{�za� �̀_�~�}�|�{�za� �̀_�~�}�|�{�zHHHH)وكذلك من كان من املالحـدة     . )١

 يف جنس الرسل كما قدمنا بأن يزعم أم مل يعلموا احلق أو مل يبينـوه                واملتفلسفة طاعناً 
}�|�{�~�_�}�|�{�~�_�}�|�{�~�_�}�|�{�~�_�IIII: فهو مكذب جلميع الرسل كالذين قال فيهم   

�ml�k�j�i�h�g�fe�d�c�b�a�`�ml�k�j�i�h�g�fe�d�c�b�a�`�ml�k�j�i�h�g�fe�d�c�b�a�`�ml�k�j�i�h�g�fe�d�c�b�a�`
s�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�nHHHH)٢( ".   

  .وقد تصرف الشيخ يف كالم شيخ اإلسالم حبذف بسيط

  صـرحياً  ذب الرسل تكذيباً  ـوكثري من أهل الكالم والتصوف ال يك      : " مث يقول 
إن غريهـم   : وال يؤمن حبقيقة النبوة والرسالة بل يقر بفضلهم يف اجلملة مع كونه يقول            

؛ أو إن النبوة هي فيض يفيض على النفـوس          أعلم منهم؛ أو أم مل يبينوا احلق أو لبسوه        
من العقل الفعال من جنس ما يراه النائم وال يقر مبالئكة مفضلني وال باجلن وحنو ذلـك                 

                                 
 .)١٦٠ـ١٥ آية :سورة النساء( )١(
 .)٧٠ آية :سورة غافر( )٢(
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فهؤالء يقرون ببعض صفات األنبياء دون بعض؛ ومبا أوتوه دون بعض وال يقرون جبميع              
   .)١( " من اليهود والنصارىما أوتيه األنبياء وهؤالء قد يكون أحدهم شراً

وصوفية ابن عريب وابن الفارض واحلالج والبسطامي والشبلي ال تـؤمن بـأن             
القرآن فيه احلقيقة، كلهم يعتقدون أن نصوص ابن عريب، أو تائية ابن الفارض هي خري               

القرآن كلـه شـرك، وإمنـا التوحيـد يف          : "من القرآن، وهلذا صرح التلمساين بقوله     
   .)٢(")كالمنا
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 ما يتشدق املتصوفة بأم أهل حب وعشق، حىت جعلوا من أركان ذلك             وكثرياً
رمحـه اهللا   ـ  احلب أن حيب املرء كل ما يف الكون ألجل حمبته هللا تعاىل؛ فيعرض الشيخ

قوهلم هذا مث يذكر قصة وقعت لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل مع واحد ـ تعاىل  
  .ذلك االدعاءنه؛ مبينا من خالهلا ضعف مستندهم يف من متصوفة زما

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   يزعم التصوف يف عهره املاجن أن حب اهللا : ( 
ولقد عثر شيخ اإلسالم ابن تيمية بواحد من        !! يوجب عليهم حمبة كل شيء حىت اخلطيئة      

ار يف القلب حترق ما سوى      احملبة ن : هؤالء فالمه على جمونه وإباحيته؛ فقال الصويف املاجن       
  !مراد احملبوب، والكون كله مراده؛ فأي شيء أبغض منه؟

،  وأقواالً إذا كان احملبوب قد أبغض أفعاالً     : فقال ابن تيمية هلذا اإلباحي الصويف     
   له؟ للمحبوب أو معادياً، وعاداهم؛ فطردهم ولعنهم؛ فأحببتهم تكون موالياًوأقواماً

   .)٣("، وافتضح بني أصحابه ألقم حجراًفكأمنا : قال شيخ اإلسالم
لقد زعم أدعياء احلب أم من أجل اهللا حيبون كل شيء، حىت األجـساد الـيت                

 عن فسوقها؛ ألن كل شيء حيكي عن مجال اهللا وائه، مث            اختذا اخلطايا محأة هلا، وتعبرياً    
  .)٤()إم يعبدون كل شيء عني ذاته: تطور زعمهم هذا، فقالوا

                                 
 .)١٨٧ـ١٨٤ص، ١٩ج ( البن تيمية،جمموع الفتاوى) ١(
 .)١٤ـ١٣ص(هـ ١٣٨٦ تاريخ ،١دي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد جملة اهل) ٢(
 .)١٤ص، ٣ج (، البن قيم اجلوزيةمدارج السالكني) ٣(
 .)٤٥ـ٤٤ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٦، عدد مقالة نظرات يف التصوف، جملة اهلدي النبوي) ٤(
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ  ما يعرض الشيخ  كثرياً  بدع املتصوفة؛ ويكتفي بذلك دون  
  .مها، وعرضها يكفي يف الرد عليهارد مباشر، وخاصة إذا كانت البدعة معلوم حك

 الفـرق   وهذا املسلك موجود يف ردود الشيخ على املتصوفة وعلى غريهم مـن           
املخالفة، وخاصة إذا كانت البدعة فيما يتعلق بتوحيد اهللا تعاىل، وفيما علم من الـدين               

  .)١( بالضرورة، أو كانت حتوي خرافات ينكرها العقل السليم

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وكان من منهج الشيخ    ة أنه كثرياًـ يف ردوده على املتصوف 
اليت يناقشها، ويستقصي أدلتـهم الـيت       ما يستعرض ما عندهم من األدلة على البدعة         

  . تلو اآلخراستدلوا ا؛ مث يفندها واحداً

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ومن ذلك استعراضه ألدلتهم على ما يسميه الشيخ    اململكة  
  .يف الفكر الصويف بالقطب وأعوانهالباطنية؛ ويقصد ا ما يسمى 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   ـ : (  ع، أن يتـوج التـاريخ   والذي يثري ويوج
جمـدد اإلسـالم، حجـة      : املكذوب أولئك الذين حاولوا القضاء على اإلسالم بألقاب       
  !! اإلسالم، إمام األئمة، إمام احلديث، إمام مصر وكل مصر

  مـثالً ـ كما فعل   وحقداًوأن يلقب دعاة احلق وأبطال ميادينه بألقاب ترتو بغياً
  . مع اإلمام ابن تيميةـ لألخرى  مثالًـ مع الغزايل، وكما فعل ـلألوىل 

 من تكرار ذكر احلقيقة اليت يؤمن ا املـسلمون، وهـي أن       غري أننا لن منل أبداً    
؛ فليأت املفترون بعـشرات     ����كتاب ديننا هو القرآن، وأن نيب اإلسالم اخلامت هو حممد           

طينهم، السيوطيني والغزاليني وكتبهم وفتاويهم؛ ليحشدوا معهم كهام وأحبارهم وشيا        

                                 
وما بعدها، وقد ) ٢٨ص(هـ ١٣٨٦ تاريخ ،١، عدد ت يف التصوفيراجع على سبيل املثال مقالة نظرا) ١(

 .قدمت أمثلة من ذلك يف مواضع من هذا البحث
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 يعربد على نداء احلق النبيل؛ فإم لن خيدعوا بكـل هـذا              وهتافاً وليمألوا اجلو صخباً  
 ينتسب قلبه وفكره إىل القرآن، ولن يستطيعوا بكل ما افتروا مـن أباطيـل أن                مسلماً

  . عن آية واحدة من القرآنيصرفوا مسلماً

 نتـسب زوراً  ولنعرض عليك بعض ما نقله السيوطي من مفتريات أبت إال أن ت           
 يف  ����إن هللا   : " فقد توه بأنه قـال     ���� إىل صحايب جليل هو عبد اهللا بن مسعود          وتاناً

، وهللا يف اخللق سبعة قلوم على قلب إبراهيم         ����اخللق أربعون قلوم على قلب نوح       
، وهللا يف اخللق ثالثة قلوم على       ����، وهللا يف اخللق مخسة قلوم على قلب جربيل          ����

 فإذا مات الواحـد     ���� وهللا يف اخللق واحد قلبه على قلب إسرافيل          ���� قلب ميكائيل 
 مكانه من الثالثة وإذا مات من الثالثة أبدل اهللا تعاىل مكانه من اخلمـسة               ����أبدل اهللا   

وإذا مات من اخلمسة أبدل اهللا تعاىل مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبـدل اهللا                 
دل اهللا تعاىل مكانه من الثالمثائـة       ـمن األربعني أب  ات  ـتعاىل مكانه من األربعني وإذا م     

فبهم حييي ومييت وميطر وينبـت   . وإذا مات من الثالمثائة أبدل اهللا تعاىل مكانه من العامة         
   .)١("ويدفع 

�ن��;�������������0: "وعبد اهللا بن مسعود الذي ينسب إليه هذا احلديث هو القائل          

 شرك، واهللا ال يغفر أن   ألن احللف بغري اهللا    ؛)٢("�ذ���,	���ن��ن��;���0=	��1�9د>�������3
  .يشرك به

 يروي هذه الوثنية؟ على أن هـذا  ـ وهذه روحه يف تقديس التوحيد  ـفكيف  
   .)٣()احلديث املوضوع ال يوجد يف كتاب من كتب السنة املعتربة

  

 
                                 

م ١٩٦٦/هـ١٣٨٦،  الطبعة األوىل،ملوضوعات ومن طريقة ابن اجلوزي يف ا.)٩١ص (أبو نعيم يف احللية ) ١(
 .)١٥٠ص، ٣ج(

 .)١٨٣ص، ٩ج (٨٩٠٢ حديث رقم ،الطرباين يف املعجم الكبري) ٢(
، ١العدد : اجعور) ٢٦ص(هـ ١٣٨٦ تاريخ ،٢ التصوف ، عدد جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف) ٣(

 .)١٣ص(هـ ١٣٨٦تاريخ 
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ لقد حرص الشيخ    على انتقاء أكابر املتصوفة، واملنظـرين   
الذين كان هلم دور مهم يف تكوين الفكر الصويف، وكانت هلم مؤلفات هلـا ثقلـها يف                 

  .سالمية عامة والصوفية بشكل خاصالثقافة اإل

عامل اإلسالمي خمطوطة حـني كانـت   وكانت تلك املؤلفات منتشرة يف أصقاع ال   
،  للمعرفـة  املخطوطات هي النمط السائد؛ ومطبوعة حني أصبحت الطباعـة مـستنداً          

  .ووسيلة لنشر األفكار واملذاهب

وقد بلغ صيت أولئك املتصوفة ما بلغت كتبهم، وكان لسحرها البياين تـأثريه             
ة العلم؛  ـلعلماء وطلب ة عقائد كثري من ا    ـد العوام؛ بل وخلخل   ـالفاعل يف إفساد عقائ   

  .ل اللغوي، والنسق الشعري الفريدملا انطوت عليه من الغموض، واجلما

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وميكن يف شيء من اإلجياز تلخيص أسباب نقل الشيخ    عن  
  : أوتاد الفكر الصويف يف نقاط مهمة على النحو التايل

ان يف إظهار عقائدهم وشرحها     ؛ فك  أن عامة الصوفية يبجلوم ويثنون عليهم خرياً       ـ ١
للناس بعد تعريتها من مالبسها البيانية؛ دعوة ملن يف قلبه اخلري مـن املتـصوفة إىل           

 وإيثـار   التوبة والرجوع؛ وإقامة للحجة على أولئك الذين فضلوا اتباع اهلـوى،          
  .الشهوات واستعباد البشر

 هلم صيت ذائع سحروا      أن هؤالء اجلماعة الذين أكثر الشيخ من النقل عنهم كان          ـ ٢
 من املسلمني؛ فكان يف إظهار حقائقهم وبيان عقائدهم حماولة للوقوف أمام     به كثرياً 

  .التيار اجلارف الذي يتبعهم، ويعبد شخوصهم ويقدسها
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 وغريمها فكـان  )١( أن بعض علماء األمة قد اخندعوا بكثري منهم كالغزايل واهلروي      ـ ٣
جاعا للحق إىل نصابه؛ وحفظا لعلماء األمة مـن         يف سرب أحواهلم وبيان حقيقتهم إر     

  .فهم محلة الدين، وورثة األنبياءأن خيتلط م ما ليس منهم؛ 
 أن يف النقل عنهم إقامة للحجة على من يدعي العلم من املتصوفة؛ فلن يبقى أمامه                ـ ٤

  : إال أحد خيارين
 وزوروا أـم  تاناً أن يكفر ؤالء الذين تبني حقيقتهم وعلم أم صوروا له ـأ  

  .علماء األمة، ومتبعوا السنة
 بعدها؛  أن يعلن صراحة أنه مؤمن مبا ذهبوا إليه؛ وبالتايل فلن خيدع مسلماًـب  

  .بعد اتضاح احلق، وظهوره
وسوف أستعرض أهم الذين نقل الشيخ عنهم؛ وأبني مكانتهم عند املتـصوفة،            

  : وذلك على النحو التايل
#3��6*5�%
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أبو يزيد قلما يـتكلم  : "وقد عرب الغزايل عن مكانة البسطامي عند الصوفية فقال       
   .)٢("إال عن أعلى املقامات، وأقصى الدرجات

وأبو يزيد البسطامي صويف يقدسه كل صويف، وكانـت بـه           : (قال عنه الشيخ  
  .ت من جموسية مل يستطع أن يكبتهاأثارا

يذكر، وأعرف من أن يعرف، وكـان نـادرة         أشهر من أن    "يقول عنه الصوفية    
   .)٣( ") وورعاً وأنفاساًزمانه ماالً

                                 
عبد اهللا بن حممد بن علي )  م١٠٨٩ ـ ١٠٠٥) ( هـ٤٨١ ـ) ١ (٣٩٦(عبد اهللا اهلروي : اهلروي هو ) ١(

أصويل، حمدث، )  أبو إمساعيل(بن حممد بن أمحد ابن علي بن جعفر بن منصور األنصاري، اهلروي، احلنبلي ا
منازل السائرين إىل احلق : تويف راة يف ذي احلجة من تصانيفهحافظ، مفسر، مؤرخ، متكلم ولد بقندهار ، و

 .)١٣٣ص، /٦ج(معجم املؤلفني . املبني
جملة اهلدي النبوي ، مقالة من شطحات : وراجع) ٢٥٨ص، ٤ج (، ألبو حامد الغزايلإحياء علوم الدين) ٢(

 .)٣٨ص(هـ ١٣٨٦ تاريخ ١١، عدد الصوفية
 .)٣٦ص(هـ ١٣٨٦ سنة ١١ات يف التصوف ، عدد جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظر) ٣(
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  .. من عقائده الصوفية التعيسة كثرياً ـرمحه اهللا تعاىلـ وقد نقل عنه الشيخ 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   اك بعض ـوه. .: (.ه شركه الظاهرـ عن ناقالً 
  : ما قاله

ك للعقاب وكل مآريب قد نلت منها سـوى         أريدك ال أريدك للثواب ولكين أريد     
   .)١(")سبحاين ما أعظم شاين، ما اجلنة إال لعبة صبيان: "وقوله ، ملذوذ جلدي بالعذاب

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وينقل عنه الشيخ    الشرك الظاهر واجلراءة النادرة على رب  
: من لواء حممـد   تاهللا إن لوائي أعظم     : "وهذا أبو يزيد البسطامي يقول    : (العاملني فيقول 

ألن تراين مرة خري    : "ويقول". لوائي من نور حتته اجلان واجلن واإلنس كلهم من النبيني         
  .)٢(")لك من أن ترى ربك ألف مرة


�وN:��&�א�.��6*�8א�#3��+�3���-5�%
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لقد كان الصوفيون جيلون الغزايل، وميجدونه، وقد أطلقوا عليه لقـب حجـة             
  . للمجهود الذي بذله يف نشر التصوف بكتبه وأفكاره، وتقديراًعجاباًاإلسالم إ

  . تلك املكانة للغزايل عند املتصوفة ـرمحه اهللا تعاىلـ وقد بني الشيخ 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   ولعل ما يقلق دهشتك، ويثري ثائرتـك أن  : ( 
" حجة اإلسالم "يخ، وهو   يقرن بأولئك هذا الذي افترى له الصوفية أضخم لقب يف التار          

  .)٣()ليفتكوا ذا اللقب اخلادع ما بقي من ومضات النور الشاحبة يف قلوب املسلمني

و من هنا فقد نقل الشيخ فأكثر النقل عن الغزايل؛ وال غرو يف ذلك؛ فـالغزايل                
متكلم بارع يف علم الكالم متفنن يف حتكيم الكالم، ومتصوف مسلم للذوق والوجـد،              

  . العقل وميجدهطقي حيكموفيلسوف من

  
                                 

  ).٣٧ـ٣٦ص(هـ ١٣٨٦ سنة ١١جملة اهلدي النبوي، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد ) ١(
 .)٣٥ص(هـ ، ١٣٦٨، تاريخ ١جملة اهلدي النبوي ، مقالة صوفيات ، عدد ) ٢(
 .)٩٤ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٣(
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وكل هذا مدعاة ألن يتابعه الشيخ عبد الرمحن الوكيل وهو الذي نـذر نفـسه               
للدفاع عن احلق، وبيان مذهب أهل السنة واجلماعة، وكل ما ذكر متصادم مع مذهبهم،        

  .ينجو من رد الشيخ العلمي املفحمومعتقدهم، فكيف 

ـ      فعند كالم الشيخ عن بدعة الكالم رد على الغـز          ال يل ردودا مفحمـة ال جم
  .إلنكارها أو االعتراض عليها

ن أفكـاره،   وكذلك رد بالغزايل على الغزاليني الذين ميجدون الغزايل، ويقدسو        
  .وجيعلونه حجة لإلسالم

ولعل مرد ذلك أن الغزايل كان متقلب األفكار، متناقض الرؤى؛ ال يستقيم على             
  . واحداًرأي، وال ينهج منهجاً

فـالغزايل أشـعري    . .: (. تلك احلقيقة يف علم الغزايل     خ واصفاً يقول عنه الشي  
متحمس يف كتاب، ساخر باألشعرية متهكم عليها يف آخر، والغـزايل طعـان يف علـم                

 كاهن يبشر )١("التهافت"والغزايل هدام للفلسفة يف  !! الكالم، وهو البطل الفذ من أبطاله     
 والغزايل داعية قوي إلثبـات      )٢("أهلهااملضنون به على غري     "بطقوسها، بناء هليكلها يف     

 )٣("مشكاة األنـوار  "الصفات مكفر ملن يؤوهلا، وداعية أقوى لتأويلها أفسد التأويل يف           
، صويف يف موضع آخر منه      )٤(وغريه، والغزايل هجاء لعان للصوفية يف موضع من اإلحياء        

من أنه  " التوحيدحقيقة  :" النظري وفه حىت ليأخذ مبا فسر به التصوف      متطرف يغلو يف تص   
رؤية الواحد يف الكثري، ورؤية الكثري يف الواحد، وميثل لك يف هذا الـشأن بالـشجرة                
وفروعها وأوراقها، فهي واحدة إذا نظرت إليها من حيث هي شجرة، وهي كـثرية إذا               
نظرت إىل كل شيء فيها نظرة مستقلة، وميثل كذلك باإلنسان وأعضائه، فهـو واحـد            

                                 
 .د الغزايل، حتدث فيه عن الفالسفة، وحاول الرد عليهمافت الفالسفة أليب حام) ١(
 .املضنون به على غري أهله، كتاب للغزايل يتحدث فيه عن الصوفية، حماوال توجيه كثري من بدعهم) ٢(
 . من كتب الغزايل املعروفة ؛ يذكر فيه مراتب العارفني باهللا على الطريقة الصوفيةمشكاة األنوار، هو أيضاً) ٣(
 . الصوفية، ومل يكن هجاءاً لعاناًالياً يفغمالغزايل، اإلحياء إحياءاً للصوفية، وكان كتب ) ٤(
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وكثري، ألنه عني، وأذن وفم، وذراع، وساق، هذا ما مثل به الغزايل يف             ،  باعتباره إنساناً 
   .)١(")لتوحيده أو لوحدته الصوفية"اإلحياء 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ هذا هو ما أوضح به الشيخ    تناقض الغزايل، واألسباب اليت  
  .به هو بوصفه منهم يف كثري من كتجعلته يرد بكالمه على كثري من املبتدعة، ويرد عليه

وقد نقل الشيخ خطر الغزايل على الفكر اإلسالمي، ومدى شرعنته للتـصوف            
ولقد فطن إىل حقيقة دين الغزايل املستشرق نيكلسون، وإىل أنـه النافـث             : (حيث قال 

إن الغزايل أوسع اال لبعض صوفية وحدة الوجود أمثال ابن          : "جلرثومة الصوفية، فقال  
 يف ذلك الدين احلر بكل مـا         الذين كانوا إخواناً   عريب وغري هؤالء من طوائف الصوفية     

ولقد كنا حنب أن يفطن إىل ذلك بعض من ميجدون الغزايل، كما            )٢(لكلمة احلر من معىن   
  .)٣(فطن إليه املستشرق املسيحي

وابن عريب الذي أشرنا من قبل إىل تأثره بـالغزايل خيـضع            : "ويقول جولد زيهر  
 .")٤( إخضاعاً تاماً لوجهة النظر اليت أخذ ا الغـزايل        تفسريه الذي حنا فيه منحى التأويل       

خلص الغزايل الصوفية من عزلتها اليت ألفاها عليها، وأنقذها من انفصاهلا عـن             : "ويقول
الديانة الرمسية، وجعل منها عنصراً مألوفاً يف احلياة الدينية، ويف اإلسـالم، ورغـب يف               

 !!".كذا"ملظاهر الدينية اجلامدة     ينفث يف ا   وف، لكي ـاالستعانة باآلراء والتعاليم بالتص   
   .)٥( قوة روحية

  

                                 
 ،٤ج( ، ألبو حامد الغزالـيإحياء علوم الدين:  وانظر)٤٩ ـ ٤٨ص (،  ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(

 .يادة وال نقصان خلص هذا املعىن من كالم الغزايل بال ز ـرمحه اهللا تعاىلـ  جتد الشيخ .)٢٤١ـ٢٤٠ص
 . عن الشيخ نقالً.)  عفيفي/ترمجة الدكتور" يف التصوف اإلسالمي"١٠٤ص ) (٢(
، فكشف كشفاً صرحياً مؤيداً  ـ����ـ سبقه إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية : (يقول الشيخ يف اهلامش) ٣(

 من اإلحياء فيما  وإن كان مل يستشهد بتلك النصوص اليت نقلتها،بالنصوص القاطعة عن صوفية الغزايل
 )!!قرأت لشيخ اإلسالم

 . عن الشيخ نقالً)!  مذاهب التفسري جلولد زيهر٢٥٩ص ) (٤(
 . عن الشيخ نقالً)  العقيدة والشريعة جلولد زيهر١٥٩ص ) (٥(
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إن الغزايل رفع من شأن اآلراء الصوفية، وجعلها من العوامل الفعالة يف            : "ويقول
وهكذا مل يعمل الغزايل لإلسالم بل للصوفية، وبعد أن كـان           )١(احلياة الدينية يف اإلسالم   

 عنها محلهم بسحر بيانه على أن يعتنقـوا         املسلمون على حذر من مسها، ويف انفصال تام       
فرق صدر اإلسالم كلها، مث     " الغنوص"ولقد سادت روح    "ويقول كارل بكر    . أساطريها

سادت التصوف الذي كان يعد يف البدء بدعة خارجة عن الدين، ولكنه أصبح بفـضل               
ر التصوف  صو!!  هذا هو خطر الغزايل    )٢(الغزايل خالياً من السم معترفاً به من أهل السنة        

  .)٣()للمسلمني رحيقاً خالياً من السم، فترشفوه، ففتك م

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وقد خصص الشيخ    مقاالت يف أعداد كثرية من جملة اهلدي  
  .)٤(هل جتنيت على الغزايل: النبوي اليت كان يرأس حتريرها للغزايل، وجعلها حتت عنوان

 اليت جعلته يشتد يف حكمه علـى        وبني من خالهلا موقفه من الغزايل، واألسباب      
  ..كتبه وأفكاره املنتشرة يف العوام


Q=Q����R2�Sذ��H"&'و�W� �

فكان ال بد من مؤاخذته على كـل        " حجة اإلسالم " أن الغزايل قد ألصق به لقب        – ١
كبرية وصغرية؛ ألن من حيمل هذا اللقب كان من األجدر به أن ميثله مبا يعنيه عند                

  .منياملسلمني وغري املسل

مل تكن يف الفروع واملسائل االجتهادية وإال هلان اخلطب         " حجة اإلسالم " أن أخطاء    – ٢
فكم من عامل أخطأ يف مثل ذلك النوع؛ وتغاضى املسلمون عـن أخطائـه تلـك                

  .وا له اللمم يف اجتنابه للكبائروترمحوا عليه وغفر

                                 
 . عن الشيخنقالً) العقيدة والشريعة جلولد زيهر، ١٦١ص ) (١(
 . عن الشيخ الً نق.)وي/  التراث اليوناين ترمجة الدكتور ١٠ص ) (٢(
 .)٩٨ـ٩٧ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٣(
هـ وقد خصص مقالة فيها كاملة ١٣٦٧ سنة ١٠و٩و٨و٧و٦و٥: تراجع مقالة طواغيت ، األعداد) ٤(

 .هل جتنيت على الغزايل: ألسباب انتقاده للغزايل حتت عنوان
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ىل، فات اهللا تعا  ولكن أخطاء الغزايل مل تكن كذلك؛ بل كانت يف التوحيد، ويف ص           
  .ويف النبوة، ويف الوالية

  .، ويف الواجبات ال يف املندوباتنعم كانت يف األصول ال يف الفروع

 من العوام قد اغتر بذلك اللقب الذي أطلق على الغزايل، وأصبح يقدس              أن كثرياً  – ٣
د من  أفكاره، ويثين على أخطائه، وال يقبل مراجعة هلا، وال نقدا بناء هلا؛ فكان ال ب              

  .)١(هإزاحة الستار، ورؤية ما خلف

تلك هي أهم األسباب اليت تبني يل باالستقراء أا جعلت الشيخ يـبني أفكـار               
ة، وعـن منـهج     ـني بعدها عن السنة الصحيح    ـ ويب اا، مث ينتقده  ـالغزايل، ويعرضه 

  .السلف الصاحل

 أم  ومل يكن من عذر ألولئك الذين ينتقدون الشيخ على مسه من الغزايل سوى            
  .السنة، وأنه ترك التصوف والكالمادعوا أنه اشتغل يف آخر أيامه بالكتاب و

ولكنها دعوى مردودة أعين فيما خيص تراث الغزايل، وإال فشخص الغزايل نفسه            
  .بل كل مسلم يرجو أنه تاب من ذلك املس منه؛ يقصدال 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   شهد أاحلق الذي وإين لعلي بينة من أين ذا : ( 
ومبا يهرف الغـزايل    . قرآم األول " اإلحياء"به، أثري ثائرة الكبار من الشيوخ، فكتاب        

ويف وجه احلق من هدي اهللا يرفعـون ضـاللة          . فيه، يؤولون كتاب اهللا، وحيرفون آياته     
  "!!املشكاة"وخرافة األوهام من " اإلحياء"األساطري من 

فما نؤله من دون اهللا أحـداً،       !! رويدكم: نولكين أصرخ باحلق يف وجوه الثائري     
، وال نسجد لصنم، وال ننعق      ����وما نتخذ كتاباً يهدينا غري كتابه، وال قدوة غري رسوله           

حياول السبكي يف كتابه طبقات الشافعية تربئة       "كتبه   بطاغوت، وإن يكن هو الغزايل، أو     
وحنن نـسأل اهللا أن     . سنةساحة الغزايل بزعمه أنه اشتغل يف أخريات أيامه بالكتاب وال         

                                 
ومقاالته نظرات يف التصوف ) ٤٨ و ٤٥ص ( يل، عبد الرمحن الوكتراجع األعداد السابقة، ودعوة احلق) ١(

 .هـ١٣٨٣ ، تاريخ ١٢ ، ١١، ١٠، ٩، ٨األعداد ، 
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يكون ذلك حقاً، ولكن ال بد من حتذير املسلمني مجيعاً من تراث الغزايل، فكل ماله مـن          
كتب يف أيديهم تراث صويف، ومل يترك لنا يف أخريات أيامه كتاباً يدل على أنه اشـتغل                 

  .)١("!!)بالكتاب والسنة

5�%
�א��8א���&ض�و�5+�א�.�3��6*#W  

ـ  اهللا تعاىلرمحهـ يذكر الشيخ   سـلطان  " أن الصوفيني يسمون ابن الفارض  
  .)٢("العاشقني

قدس اهللا  : ومما يربز مكانة ابن الفارض عند الصوفية أن املرادي كان يقول          : قلت
  .)٣( روحه ونور ضرحيه

  .)٤()����سيدي عمر ابن الفارض : (ويترضى عنه يف موضع آخر فيقول

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وقد أكثر الشيخ    به على النقل عن ابن الفارض مستدالً من  
  .نه سلطان العاشقني، ويترضون عنهاملتصوفة؛ فهم يقدسونه، وجيعلو

إفحامهم بأن هذا الذي جتلونه وجتعلونه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ومن هنا أراد الشيخ 
 من أولياء اهللا تعاىل هو ذلك الذي مأل شعره باالحتاد، وباجلراءة علـى اهللا تعـاىل،                 ولياً

  . ـ جل وعالـ والتكرب حىت على اخلالق 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   ويريد ابن الفـارض أن  : ( هذا املعىن موضحاً 
  :يثبت لنا أنه احتد بربه فيقول

V$�"���،Wذ���N�F�X�W�!Y'و� �� �<$��>�Z��[��@�\/N�S��3@)٥(� �

                                 
 .)٩٩ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ١(
 .)٨ص (هـ١٣٦٨، تاريخ ١ي النبوي ، مقالة صوفيات ، عدد جملة اهلد) ٢(
حممد بن حممد مراد احلسيين، أبو الفضل سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ، حممد خليل بن علي بن ) ٣(

، ١ج(م ١٩٨٨ /هـ١٤٠٨الثالثة، : ، دار البشائر اإلسالمية، دار ابن حزم الطبعة) هـ١٢٠٦: املتوىف(
 .)٢٩٩ص

 .)٣٨٤ص، ١ج(املرجع السابق ) ٤(
 .)٤٧ص (ديوان ابن الفارض ) ٥(
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  :احلقيقة اإلهلية: أي نظر إىل حقيقة نفسه فوجدها هي بذاا

0000����0000@]X�_̂'�`�،�0000aא��0000\(������0000א�<� �
� �

� ��bc000000d�e�c000000d�fذ�N�<$وذא000000$>��9000000א� �
� �   .)١(وذايت بذايت إذ حتلّت جتلِّت

هو رجوع العارف إىل اإلحساس بعـد غيبتـه بـوارد           : والصحو عند الصوفية  
وهنا يشهد العارف يف حال الصحو أعيان املوجودات على أا ليست عني ذات   . )٢(قوي

  .اهر لهإهله، وإمنا هي مظ

فهو امّحاء الكثرة واخللقية، وجتلي الوحدة يف حقيقتـها،         : أما احملو عند الصوفية   
وب عني الرب، يرى العبد نفـسه       ـيرى املرب . ق عني احلق  ـوهنا يرى الصويف يف اخلل    

   .)٣( عني اإلله

فثمة فارق عند الصوفية بني حال الصحو وحال احملو، ولكن ابن الفارض كـان              
ل اجلرأة يف إباحته سر الصوفية اخلفي، وهو إميام بأن ال خالق وال خلق، بـل                جريئًا ك 

  :فيقول. الكل شيء واحد
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� � يف حـال    بل إنه لريى نفسه هي حقيقة الذات اإلهلية       . أي إنه ليس كمن سبقوه    

  .والصحو، ويف حال احمل

و يتكـرب  ـفه" وذايت بذايت، إذ حتلّت: "ني، إذ يقول ـه بني الذات  ـوإليك تسويت 
  :عن قوله

  .بل أراد أن يتعاىل حىت ليجعل ذات ربه هي ذاته، ال العكس" وذايت بذاته"

                                 
 .)٤٧ص (ديوان ابن الفارض  )١(
 .)٣٧ص، ١ج(الرسالة القشريية ) ٢(
من كان حبكم وقته ؛ إن كان وقته الصحو فقيامه : والكيس: "ولتوضيح ذلك يقول القشريي يف رسالته) ٣(

 .)٣١ص، ١ج(الرسالة القشريية " بالشريعة، ون كان وقته احملو، فالغالب عليه أحكام احلقيقة
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  :ويقول مستكربا متعاليا، جاعالً صفات ربه من صفاته
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بل احتدت اإلنية   . وصفُه هو وصف ربه، ألنه بذاته هو الرب، فال فرق وال سوى           
وإن دعي ابن الفارض أجاب     . فإن دعي ربه أجاب ابن الفارض، ألنه هو الرب        . واألينية

   .سبحانك ربنا! الرب الذي هو ابن الفارض

الظرفية اازية، فقطع   " يف"إن ابن الفارض عريب خشي أن يفهم الناس يف حرف           
   .)٢(")بل عني كل شيء: "فقال. الشك باليقني

  .فارض هذا هو صاحب القول باالحتادوابن ال

إن : (ه التائية ـ عن قصيدت  ـ  وهو من هو يف اإلنصاف     ـ )٣(يبـحىت قال الذه  
ذي ال حيلة يف وجوده، فما يف العامل زندقـة          ـ القصيدة صريح االحتاد ال    مل يكن يف تلك   

! وى، فيا أئمة الدين أال تغـضبون هللا؟       ـوال ضالل، اللهم أهلمنا التقوى، وأعذنا من اهل       
  .)٤()فال حول وال قوة إال باهللا

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وقد نقل الشيخ    عن ابن الفارض يف مواضع كثرية من كتبه؛  
  . )٥(االحتاد ع صوفية كثرية، وإن كان تركيزه يف الغالب على قوله يفويف بد

  
                                 

 .)٤٧ص (ديوان ابن الفارض ) ١(
 .)٩ـ٨ص(هـ ، ١٣٦٨يخ ، تار١ي النبوي ، مقالة صوفيات، عدد جملة اهلد) ٢(
حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ، مشس الدين أبو عبد اهللا التركماين الذهيب ، حمدث عصره ، : الذهيب هو ) ٣(

الدرر : "ترمجته يف : انظر .  هـ ٧٤٨ هـ تويف رمحه اهللا تعاىل سنة ٦٧٣شيخ اجلرح والتعديل ، ولد سنة 
 .)٦٦ ص،٥ج(" الكامنة يف أعيان املائة الثامنة

 .)٤٠٥ص، ٤٢ج( للذهيب ، سري أعالم النبالء) ٤(
عبد الرمحن  :، حتقيقومصرع التصوف) ٨٠ إىل ٧١ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية: راجع) ٥(

 )٣٣ص( هـ ، ١٣٨٦ ، تاريخ ١وما بعدها ، ومقالة نظرات يف التصوف ، عدد ) ٢١٩ص(، الوكيل
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إن مكانة ابن عريب عند املتصوفة ال تكاد توصف؛ فهو عمدة املتـصوفة الـذين          
جاءوا من بعده؛ وهو مرجعهم يف أكثر علومهم اليت يتناقلوا، ومنه تفرعـت األفكـار               

ذت املنحى العلمي؛ واجتهت له؛ ومن مث انزلقت ضمن متناقضاا الغـري            الصوفية، وأخ 
  . يتحرك فيهمتناهية إىل االجنرار إىل الذوق والوجد حني مل جتد للمنحى العلمي جماالً

وقد بني الشيخ رمحه اهللا تعاىل مكانة ابن عريب عند الصوفية يف مواضع؛ فقـال               
قته، ويؤمنون بأنه أكمل العارفني بـاهللا؛       يرى الصوفية أن ابن عريب كان قطب و       : (مرة

   .)١()ولذا يلقبونه بالشيخ األكرب، والكربيت األمحر

، واحلقيقـة   )٢(، وخاصة فيما يتعلق باحللول واالحتـاد      وقد نقل عنه الشيخ كثرياً    
  . )٤(، وكرامات األولياء، وغريها)٣(اإلهلية، واحلقيقة احملمدية

��t� �Wذج�*�5�8�#��3#و@9 �

�Z�Eو��א��"�دW�� �

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ينقل الشيخ   :  عن ابن عريب قوله يف وحدة الوجود؛ فيقـول  
 إنه يراه كل كائن، وكل موجود، وهلـذا       . أما ابن عريب فرأيه يف ربه أظهر من أن خيفى         (

 عنـد   ـ يونـني، وما أخطأ املسيح   ـكان عباد الصنم عنده ناجني، وعباد العجل فاحل       
 أم قصروا العبادة يف مظاهر ثالثة، وكان واجبا عليهم عبادم  إال بسببـابن عريب  

وهكذا، إذ  . املتجلي يف صورة احلجر    إياه يف كل مظاهره، فمن عبد احلجر فقد عبد رم         
  ."فإن العارف من يرى احلق يف كل شيء، بل يراه عني كل شيء: "يقول ابن عريب

                                 
ومقالة صوفيات عدد ) ٢٦ص(هـ ١٣٧٣ تاريخ ٢ات يف التصوف ، عدد جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظر) ١(

 .)٧ص(هـ ١٣٦٨، تاريخ ١
 .)٨٩ـ٨٠ (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
 .)١٢٤ص( عبد الرمحن الوكيل، هذه هي الصوفية) ٣(
 .ومقاالته نظرات يف التصوف ) ١٢و١١ص ( ١د ، عدمقالة صوفيات: يراجع) ٤(
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ود، بل هـو زعيمهـا األول بـني         فابن عريب من أصرح الدعاة إىل وحدة الوج       
الصوفية، ولكنا خنتار لك من كفرياته هذا النص الذي يدلنا على رأي ابن عريب يف ربـه              

  .وجتليه يف صورة املرأة اليت يتصل ا زوجها

وملا أحب الرجل املرأة طلب الوصلة، أي غاية الوصلة اليت تكون يف احملبة، : "قال
نصرية أعظم وصلة من النكاح؛ وهلذا تعم الشهوة أجزاءه         فلم يكن يف صورة النشأة الع     

فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عنـد حـصول          . ولذلك أمر باالغتسال منه   . كلها
  .فإن احلق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذّ بغريه. الشهوة

إذ ال يكون إال ذلـك، فـإذا        . فطهره بالغسل، لريجع بالنظر إليه فيمن فين فيه       
شاهد الرجل احلق يف املرأة كان شهودا يف منفعل، وإذا شاهده يف نفسه من حيث ظهور                

  عنه شاهده يف فاعل، وإذا شاهده يف نفسه من غري استحضار صورة ما تكون عنه املرأة

فشهوده للحق يف املرأة أمتّ وأكمـل، ألنـه   . كان شهوده يف منفعل عن احلق بال واسطة  
اعل منفعل، ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة، فلهـذا           يشاهد احلق من حيث هو ف     

  .)٢())١("أحب، النساء لكمال شهود احلق فيهن، إذا ال يشاهد احلق جمردا عن املواد أبدا
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وينقل عنه تساوي اخلري والشر عند الصوفية؛ وبالتايل ال فرق بـني احلـسنات              
ـ رمحه اهللا تعاىلـ والسيئات فيقول   وأما يف األخالق، : ( هذه النتيجة الصوفية واصفاً 

فيدينون بأن اخلري والشر، أو الفضيلة والرذيلة سواء يف الباعث والغاية ويف القيمة، وإن              
ال تقابل،  : إن خالصة دين الصوفية وفكرها وخلقها     : لـشئت حديثاً أكثر اختصاراً، فق    

أو كما يقـول  . هـي ذات اهللا سبحان ـذات واحدة، ه  ض، إذ الكل    ـال تضاد، ال تناق   
ما يف الوجود مثل، فما يف الوجود ضد، فإن الوجود حقيقة واحدة، والشئ             : "ابن عريب 

  .)٤())٣("ال يضاد نفسه
                                 

 .فلهذا أحب:  بعد قوله����:  بنصه غري أنه حذف عبارة)١٨١ـ١٨٠ص( يب، البن عرفصوص احلكم) ١(
 .)٨٧ـ٨٦ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
 . بنصه)٥١ص(  البن عريبفصوص احلكم) ٣(
 .)٢٢٠ص( عبد الرمحن الوكيل، هذه هي الصوفية) ٤(
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ د ابن عريب فيقول  ـتم الوالية عنـويبني عقيدة خ قـال  : ( 
وليس هذا العلم إال خلامت الرسـل،       : " وهو يتحدث عن علم وحدة الوجود      ـ ابن عريب 

وما يراه أحد من األنبياء، أو الرسل إال مشكاة الرسول اخلامت، وال يراه             ! وخامت األولياء 
ـ مىت رأوهـ أحد األولياء إال من مشكاة الويل اخلامت، حىت إن الرسل ال يرونه    إال من  

ان، والوالية ـ تنقطعـ أعين نبوة التشريع  ـن الرسالة والنبوة  مشكاة خامت األولياء، فإ
ال تنقطع أبداً، فاملرسلون من كوم أولياء، ال يرون ما ذكرناه إال من مـشكاة خـامت                 

  .)٢())١("األولياء

<w�Rא���
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 أحـد   هو: (مكانة الدسوقي عند املتصوفة معروفة مشهورة بينها الشعراين بقوله        
 إىل الوجود فأبرزه رمحة للحق، وأوقع له القبول التام عنـد اخلـاص              ����من أظهره اهللا    

والعام، وصرفه يف العامل، ومكنه يف أحكام الوالية، وقلب له األعيان، وخرق له العادات،        
   .)٤()وأنطقه باملغيبات، وأظهر على يديه العجائب

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وقد نقل عنه الشيخ    يف ثنايا كتبه، ومن ذلك نقله عنه  كثرياً 
  .بعض ما يسميه الصوفية بالشطحات؛ وهي شرك ال جمال لتأويله أو صرفه عن ظاهره

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   أنا موسى : "ـ أي الدسوقي  ـكان يقول  : ( 
بيدي، ألبس منـهم مـن       يف مناجاته، أنا علي يف محالته، أنا كل ويل يف األرض خلقته           

نا يف السماء شاهدت ريب، وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب النار غلقتها،          شئت، أ 

                                 
أعين : ل ابن عريبورسالته بعد قو: مع حذف بسيط حيث حذف كلمة) ١٩ص ( البن عريب،فصوص احلكم) ١(

 .نبوة التشريع
 .)١٧٥ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
هـ، وهو مؤسس ٦٧٦هـ وتويف سنة ٦٠٣إبراهيم بن أيب اد بن قريش الدسوقي الشافعي ولد سنة ) ٣(

 .)١٩ص ( ترمجته يف معجم املؤلفني الصوفيني :انظر. الطريقة الدسوقية، له مؤلفات من أمهها كتاب اجلواهر
 .)٣٩ص(هـ ١٣٨٦ تاريخ ،١١، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد جملة اهلدي النبوي) ٤(
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وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارين أسكنه جنة الفردوس، واعلم يا ولدي أن أولياء              
اهللا متصلون باهللا، وما كان ويل متصل باهللا تعاىل إال وهو يناجي ربه كما كـان موسـى             

 يف األزل بني يدي قـدمي        كنت أنا وأولياء اهللا تعاىل أشياخاً      عليه السالم يناجي ربه، وقد    
 خلقين من نور رسول اهللا، وأمرين أن أخلـع          ����األزل، وبني يدي رسول اهللا، وأن اهللا        
يا إبـراهيم   : "����م بيدي، وقال يل رسول اهللا       ـعلى مجيع األولياء بيدي فخلعت عليه     

 القادر خلفي وابـن الرفـاعي        وأخي عبد  ����أنت نقيب عليهم، فكنت أنا ورسول اهللا        
يا إبراهيم سر إىل مالك وقل له     : "وقال يل  ����خلف عبد القادر، مث التفت إيل رسول اهللا         
ح اجلنان؛ ففعل مالك ما أمر به، ورضوان        ـيغلق النريان، وسر إىل رضوان، وقل له يفت       

   .)١(")ما أمر به 

�>�و�5+�א�.�#3��6�xא�
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ـ  تعاىلرمحه اهللا ـ  وقد عرب الشيخ  : عن مكانة اجليلي عند الـصوفية بقولـه   
  .)٢(")العارف الرباينّ، واملعدن الصمداين"وتسمون اجليلي (

وقد أكثر الشيخ من النقل عن اجليلي؛ ألن الصوفيني عامة، واملـصريني منـهم              
  .خاصة يقدسونه، ويقرون له باإلمامة

 الصوفية، وبني أنـه مـن     وقد نقل عنه الشيخ آراءه البدعية يف كثري من العقائد         
إمنا يهدف إىل توضيح عقيدتـه يف أن اإلنـسان          " اإلنسان الكامل : "خالل تأليفه لكتابه  

  .الكامل يصري إهلا، وهذا هو ما يوصل إليه كتابه املذكور

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   ـ : "هـواجليلي يف كتاب: (  " لـاإلنسان الكام
إنَّ : مبعىن أصرح نه يوجد إنسان يبلغ مرتبة اإلهلية، أوهو أ. إنما يهدف إىل حقيقة واحدة

  :ولذا يقول. اإلنسان يف ايته يصري إهلًا

��,!,�q�0000$��0000*�80000*��0000ن�و���#0000$��5 � � �/�y000000Rو�#M0000005N�H000000*�#0000005א��Eو� �

                                 
 .)٤٠ـ٣٩ص(هـ ، ١٣٨٦ تاريخ ١١جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد ) ١(
 .)٨ص(هـ ، ١٣٦٨ ، تاريخ ١جملة اهلدي النبوي ، مقالة صوفيات ، عدد ) ٢(
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: أرأيت إىل أي أسطورة يهدف اجليلي هو اآلخر؟ أرأيت زندقته اآلمثة يف قولـه             
  ...و...وتصرحيه بأنه رب لألنام وسيد و". أنا املتجلّي يف حقيقته ال هو"

األبيات اليت   فهل يريد صاحب السماحة شيئًا أدلّ على الزندقة اوسية من هذه          
  .)١()؟"هو اهللا"أنه يعترف فيها اجليلي ب

  .)٢(وينقل عنه يف مواضع أخر من كتبه ومقاالته مبا ال يتسع البحث الستقصائه

5�%
�א�-5�y>�و�5+�א�.�#3��6*�W� �

وهو شيخ الطريقة التيجانية، ومؤسسها، وثناء تالميذه عليـه ال تـسعه هـذه              
ن حقيقتـه؛   العجالة؛ فقد وصفوه بصفات الرب، وصفات النيب، ومل يعرفوا كيف حيددو          

 فمرة يصفونه بأنه خامت األولياء، وتارة يعتقدون أنه ممدهم من األزل إىل األبـد، وحينـاً    
  ..)٣(آخر ينعتونه بأنه املتصرف يف الكون، وأنه إذا اجته أقىن وأغىن، ووصل املىن

م، ومن داوم عليه دخل اجلنة      ـل من القرآن الكرمي عنده    ـأما ورده فهو أفض   
  .)٤( بال حساب وال عقاب

                                 
 .)١٣ص(هـ ، ١٣٦٨ ، تاريخ ١قالة صوفيات ، عدد جملة اهلدي النبوي ، م )١(
  ، عبد الرمحن الوكيلودعوة احلق) ٩٣و٩٢و٩١ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية : يراجع مثالً) ٢(

  .)٥ص(هـ ١٣٨٥ تاريخ ٥وجملة اهلدي النبوي ، مقالة نور من القرآن ، عدد ) ٣٩و ٣٨و٣٧ و٣٦ص(
 . عن الشيخنقالً) ٥ص، ٢ج (د الفويت لعمر بن سعيرماح حزم الرحيم ) ٣(
 .وما بعدها) ١٠٠ص ، ١ج (جواهر املعاين يف فيض التيجاين لعلي حرازم ) ٤(
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  ٦٢٣ 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وقد نقل عنه الشيخ    يف مواضع متعددة من كتبه ومقاالتـه،   
 متـد الرسـل   ����روحي روحـه  : ويقول أمحد التيجاين : (ومن ذلك قوله رمحه اهللا تعاىل     

واألنبياء، وروحي متد األقطاب والعارفني من األزل إىل األبد، وإذ مجع اهللا تعاىل خلقه يف               
أعلى صوته يسمعه كل من يف املوقف، يأهل احملشر، هذا إمـامكم            املوقف ينادي مناد ب   

ومين يتفرق علـى    . الذي كان مددكم منه، كل ما فاض من ذوات األنبياء تتلقاه ذايت           
  .مجيع اخلالئق

: ، ويصفه آخـر بقولـه     "إذ اجته أغىن وأقىن، وبلغ املىن     : "ويصفه تابع له بقوله   
نفوذ بصريته  "ة نيب إال بواسطته، وآخر بقوله       اليتلقن واحد من األولياء فيضاً من حضر      "

الربانية اليت ظهر مقتضاها من إظهار مضمرات، وإخبـار مبغيبـات، وعلـم بعواقـب            
  .)١(")احلاجات، وما يترتب عليها من املصاحل واآلفات

   .)٢( ونقل عنه ضمانه اجلنة ألتباعه، ولكل من أطعمه وسقاه، ولكل من أحبه

  . )٣(آن الكرمي، وكل ذكر ودعاء وقع يف الكونوتفضيله لورده على القر
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ومكانة ابن عجيبة عند املتصوفة تبينها أقواهلم يف تزكيته؛ فيصفونه بأنه العالمـة             
  .ابن عجيبة املغريب والعارف باهللا، وغريها من األوصاف

 األفكار الـصوفية    ، وخاصة يف مفاصل التصوف أعين     وقد نقل عنه الشيخ كثرياً    
  .)٤(اليت كان هلا خطر عظيم على معتقدام

                                 
وقد تقدم عزو تلك النصوص لكتاب جواهر املعاين ) ١٥٩ص( ، عبد الرمحن الوكيل هذه هي الصوفية) ١(

 .)٥٣٤ص(
بنصه ) ٩٦ص، ١ج(لعلي حرازم اهر املعاين جو) ١٦٨ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية : راجع) ٢(

 .مع بعض التصرف باحلذف غري املخل
، ١ج (ض التيجاين لعلي حرازم ـر املعاين يف فيـجواه) ١٧٣ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية ) ٣(

 . وما بعدها)١٠٠ص 
 كما يزعم  البيت متاماً به عليا وتسلسل منه يف آل����كاملرجعية الشرعية لعلم التصوف وكونه خص النيب ) ٤(

 .الرافضة، وكاحلقيقة اإلهلية، وتقسيم اإلسالم إىل حقيقة وشريعة، وعالقة املريد بالشيخ، وغري ذلك
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  ٦٢٤ 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ويذهل الباحث حني جيد الشيخ    بتوفيق من اهللا تعاىل خيـرج   
  .عليه أفكاره من خطر على اإلسالمخبء هذا املتصوف، ويوضح ما انطوت 

 رمحه اهللا   فعند كالم الشيخ عن نشأة التصوف؛ بني رأي ابن عجيبة يف ذلك فقال            
ولكن ال تكدوا أنفسكم، فهذا ابن عجيبة الفاطمي اهلـوى، الـصويف الـدين              : (تعاىل

 يعـين  ـوأما واضع هـذا العلـم    : "يلهمكم جواب ما عنه تسألون، فإليكم ما افتراه
ـ التصوف ربيل أوالً بالـشريعة  ـي واإلهلام، فرتل جـ علمه اهللا بالوح����و النيب ـ فه 

 باحلقيقة، فخص ا بعضاً دون بعض، وأول مـن تكلـم فيـه،              فلما تقررت، نزل ثانياً   
  .)٢())١("وأظهره سيدنا علي كرم اهللا وجهه، وأخذه عنه احلسن البصري

ونقل عنه يف مواضع كثرية أخرى، ويف مسائل عقدية من أهم مرتكزات الفكـر       
  .)٣( الصويف بشكل عام

5�%
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اهليكل "وتسمون الشعراين   : (لشعراين عند املتصوفة فقال   عرب الشيخ عن مكانة ا    

  .)٤( ")الصمداين والقطب الرباين
ـ رمحه اهللا تعاىلـ ويكثر الشيخ    من النقل عن الشعراين؛ وخاصة يف باب مـا   

واليت دس فيهـا    " الطبقات: "يسمونه كرامات األولياء؛ وباألخص من كتاب الشعراين      
، واملسائل القبيحة اليت خيجل منها حىت الفساق، وجعـل       من اخلرافات؛ واألساطري   كثرياً

  .كل ذلك من قبيل الكرامة
  :"صويف خيطب اجلمعة عارياً": ( ـرمحه اهللا تعاىلـ يقول 

الشعراين كاهن اخلطايا الصوفية، يبشر ا، ويكافح يف سبيل الـدعوة إليهـا،             
:  فاحشة بقولـه وعجيب أن ترى الشعراين يعقد على ذكر كل اسم صويف يترتى جسده    

                                 
 . عن الشيخ نقالً) م١٩١٣ ط ١ إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم البن عجيبة جـ ٥ص ) (١(
 .)٦٦ـ٦٥ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية ) ٢(
 تاريخ ١ومقالة نظرات يف التصوف ، عدد ) ١٠٨ص (، عبد الرمحن الوكيلهي الصوفية هذه : يراجع) ٣(

 .)١٢ص (هـ ١٣٨٦
 .)٨ص(هـ ، ١٣٦٨ تاريخ ١جملة اهلدي النبوي ، مقالة صوفيات ، عدد ) ٤(




�����Wא�����א�������������א�����
�و����א���ق�א� W"!�د ���א��د��

 
  ٦٢٥ 

ومنهم الشيخ إبراهيم العريان، كان     ! "امسع إىل الكاهن يبشر تك العورة كرامة      "! ����"
السلطان، ودمياط، وباب اللوق، بني الـصورين،       : عرياناً، فيقول  يطلع املنرب، وخيطبهم  

  .)١(وجامع طولون، احلمد هللا رب العاملني، فيحصل للناس بسط عظيم

 القدسية من الويل على حشد حمشود بعورة مكشوفة،         أمن رفيف الروحانية بعبري   
  .)٢(!)وهذيان خمبول؟

وإذا كانت هذه كرامة عظيمة للويل؛ فإن الفساق يف املواخري واملالهـي            : قلت
ـ      يف حشد من الناس    الراقصة أولياء إذن؛ إذ الكل خيطب عرياناً       ل؛ ـدون حياء أو خج

الذي يقصد املسجد بتلـك األفعـال       فما الفرق بني االثنني سوى أن أقلهما حياء ذلك          
  .الشنيعة بدل أماكنها املعهودة هلا

                                 
 . عن الشيخ نقالً.  ط ابن شقرون، الطبقات للشعراين،٢  ج،١٢٩ص  )١(
 من النقل عن الشعراين  ـرمحه اهللا تعاىلـ  ويكثر الشيخ .)١٥١ص (ل، عبد الرمحن الوكيهذه هي الصوفية )٢(

وكذا يف أعداد نظرات يف .  من كتاب هذه هي الصوفية، وصوفيات خطاب مفتوح موضعا٢٦ًيف حنو 
 .)١٤ـ١١ص(هـ ١٣٨٦ سنة ،٣ عدد ،التصوف من الة منها
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ لقد كان اهتمام الشيخ    بتقرير العقيدة الـسلفية الـسنية    

ـ  شغل به الشيخاً معروفاًالسليمة من الشوائب والبدع واألهواء أمر ـ  رمحه اهللا تعاىل    
  .عمره، وسخر له قلمه وفكره وعقله

ولقد كان من أهم الوسائل اليت اختذها إلبراز عقيدة السلف والدعوة هلا، وبياا             
نقية صافية، ردوده على أهل البدع واألهواء، وخاصة املتصوفة الذين اجتهدوا يف إفساد             

ا لذلك وسيلة اللغة بسحرها البياين، ملا انطوت عليه  عقائد األمة، وخلخلة إمياا، وسلكو    
  . وسحر الوزن اجلميلكتبهم من مجيل العبارة، وملا متيزت به أشعارهم من جودة السبك،

 يف خروج على بدعهم اليت كانت سبباًـ رمحه اهللا تعاىل  ـ من هنا ركز الشيخ  
اظر يف سبيل بيان احلـق،      العقيدة اإلسالمية عن مسارها يف فكر املسلم، فبني وناقش ون         

  . الباطل من لباسه املزيف املهيبوتعرية

ـ  رمحه اهللا تعاىل  ـ   وسوف أعرض هنا ألهم العقائد اليت رد عليها الشيخ          يف  ـ
  .ية أدلته على بطالن تلك العقائدالفكر الصويف مبينة رده ومستقص

��Bא2وA�لא �
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ ىل اهلم الشاغل للشيخ  لقد كان توحيد اهللا تعا ، وكان يهدف  

من خالل ما كتب من مؤلفات، ومقاالت إىل تقرير حقيقة التوحيد عند السلف، والرد              
  .على من خالف جهم يف توحيد اهللا تعاىل، وقد بينت تقريره للتوحيد يف الباب الثاين

اىل؛ فإن الشيخ التزم بالرد ولكن لكثرة احنرافات الصوفية يف جانب توحيد اهللا تع      
  .اىل؛ واملفضية إىل الشرك الصريحعليهم، وبني بدعهم املتعلقة بتوحيد اهللا تع
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 يف جوانب متعددة سـأبينها مـع رد         وكان احنرافهم يف جانب التوحيد متمثالً     
  :الشيخ عليها على النحو التايل 

vًو'�W���Wא�Dא�!�4��g���Wא��$�� �

وفية يف صفات اهللا تعاىل أثر كبري يف بعد جها عن احلق؛            لقد كان الحنراف الص   
  .تضاد عقائدها مع عقائد املسلمنيو

  .سبقوا إليه يف التاريخ اإلسالميولقد ابتدعوا يف باب الصفات ما مل ي

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يخ  ـيقول الش ـ ـم يف صفـ احنرافه مبيناً  : ىـات اهللا تعال
؛ إذ ال غري حىت تنفى عنه       كل شيء، وال ينفون عنه شيئاً     أما الصوفية فيثبتون لإلله     . .(.

حىت تسلب عنه صفاته، وإمنا اإلله عندهم هـو كـل           " سوى"، وال   "الغري"صفات هذا   
 مقومات لوجوده، مفتقر ـ على تباينها، ماديها وروحيها  ـواملوجودات كلها  " شيء"

 يريد العامل ـ كنا حنن  فما وصفناه بوصف إال: "إليها لظهوره لنفسه كما يقول ابن عريب
ذلك الوصف، فوجودنا وجوده، وحنن مفتقرون إليه من حيث وجودنا، وهو مفتقـر             ـ  
  .)١(")من حيث ظهوره لنفسه  إلينا

هكذا إذن يعرض الشيخ هذا االحنراف الصويف الذي ال يرضى أن ينفي عن اهللا              
شيء أثبتـه   بتون له كل    ؛ ويف املقابل يث    ����تعاىل ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله          

  .الشرع له أم مل يثبته

ويكتفي الشيخ يف هذا املقام بعرض هذا اهلراء الصويف؛ وكأنه ال حيتاج عنده إىل              
رد ألنه بني العوار، واضح الدس؛ إذ كيف يتحكم املخلوق يف صفات اخلالق بال مستند               

  .بئيساحملض؛ بل وحىت الذوقي ال شرعي؛ بل مبجرد اهلوى، والتحكم العقلي

ومل يكتف الصوفية ذا املسلك يف خلق إله على النمط الذي يريدونه؛ بل ألغوا              
كل معاين الشرع اليت جاء ا؛ فنفوا أن تكون كلمة التوحيد ال إله إال اهللا هلا معىن؛ بل                  

  ".هو اهللا"ك حمض، وجعلوا مكاا هي شر
                                 

 .)٣٤ص( ، عبد الرمحن الوكيلدعوة احلق) ١(
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   " هـو اهللا "م وكلمة التوحيـد عنـده  . .: (. 
إشـارة إىل  " اهللا"الذات، أي باطنها قبل أن تتعني يف صورة، و     " هوية"إشارة إىل   " هو"ـف
ال إلـه  "ات مادية، أما   ـ يف تعين   قائماً ا وجوداً ـذات أي إىل ظاهرها باعتباره    ـال" إنية"

  .)١()فال تؤدي عندهم إىل حقيقة التوحيد" إال اهللا
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على الصوفيني القائلني بـاحللول  ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ قبل اخلوض يف رد الشيخ  
  . واالحتاد ووحدة الوجود؛ أمر على التعريف اللغوي واالصطالحي هلذه األلفاظ

  : مجاعة احلال النازل قال رؤبة: واحلل واحلالل واحللول واحللل: (قال اخلليل

E��x���q&'��wً�و�=ً�E����� ���=ً�E�vً=E�=ً�3ن�א����$�/�EF٢E� �

 وحله واحتـل بـه واحتلـه         وحلوالً حل باملكان حيل حالً   : ()٣(وقال ابن سيده  
وكذلك حل بالقوم وحلهم واحتل م واحتلهم ورجل حال من قوم حلـول وحـالل               

  .)٤() حللت معهـوحلل وأحللته املكان وأحللته به وحاللته 

  : احللول يأيت على معنيني يف اللغةومن ذلك يتبني أن 

  . احللول مبعىن الرتول من حل العذاب حيل بالضم–  أ 

  . احللول مبعىن الوجوب من حل العذاب حيل بالكسر–ب 

  .ومنه حل باملكان حيل به إذا نزل

                                 
 .)٣٤ص (  الرمحن الوكيل، عبددعوة احلق )١(
 .)٢٦ص، ٣ج (، للخليل بن أمحد الفراهيديكتاب العني) ٢(
احلافظ أبو احلسن علي بن إمساعيل املعروف بابن سيده املرسي تويف يف سنة مثان ومخسني وأربع : ابن سيده ) ٣(

 .)١٤٤ص، ١٨ج(سري أعالم النبالء : انظر. مئة
، دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، يم جفالخليل إبراه: بن سيده، ت  ال،املخصص) ٤(

 .)٣١٢ص، ٣ج (م١٩٩٦/هـ١٤١٧
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تفنن أهل الكالم والفلسفة والتصوف يف بيان احللول يف اصطالحام، وعـربوا            
، واملبينة ألقـسام احللـول       معان متحدة، ومن أجود تعريفام     عنه بألفاظ متقاربة تؤدي   

 به حبيث تكون اإلشارة      يف الشيء وخمتصاً   واحللول هو أن يكون الشيء حاصالً     : (قوهلم
 واحللول أعم من القيام ألن العرض ما حيل          أو تقديراً  إىل أحدمها إشارة إىل اآلخر حتقيقاً     

من الكيفيات   ول اختصاص الناعت باملنعوت وأما علمنا بذاتنا ومبا حصل        يف اجلسم واحلل  
والصور فهو حضوري حبت وعلمنا مبا هو الغائب عنا انطباعي صرف ومبا ترتسم صورته     
يف قوانا يشبه األول من وجه والثاين من وجه واحللول احليزي كحلـول األجـسام يف                

سم واحللول السرياين قـد يكـون يف        كحلول السواد يف اجل    األحياز واحللول الوضعي  
اجلواهر كحلول الصورة يف اهليوىل وقد يكون يف األعراض كحلول األعراض النفسانية            
واحللول اجلواري هو أن يتعلق احلال باحملل كحلول النقطة يف اخلط وحلـول اخلـط يف        

تلزم السطح ويف احللول السرياين يستلزم كل واحد من احملل واحلال انقسام اآلخر ويس            
عدم انقسام كل منهما عدم انقسام اآلخر وليس األمر كذلك يف احللول اجلواري ومعىن              

ون مع املتلون   ـاحللول يف املتحيز أن خيتص به حبيث تكون اإلشارة احلسية واحدة كالل           
  .)١()ال كاملاء مع الكوز فإنه ليس حاال يف الكوز

  : أنواع احللولية فيقول  ـرمحه اهللا تعاىلـ ويبني شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أهل احللول اخلاص، كالنصارى والغالية من هذه       : احللولية على وجهني، أحدمها   (
القائلون باحللول العـام،   :األمة الذين يقولون باحللول إما يف علي، وإما يف غريه، والثاين   

، ـالم   عليه السـيح  ـالذين يقولون يف مجيع املخلوقات حنوا مما قالته النصارى يف املس
  .)٢()أو ما هو شر منه

                                 
،  مؤسسة الرسالة، بريوت،عدنان درويش ن حممد املصري: ألىب البقاء الكفومى، ت ، كتاب الكليات) ١(

 .)٦٠٨ص، ١ج (م١٩٩٨/هـ١٤١٩
 .)١٥١ص، ٦ج (، البن تيميةدرء تعارض العقل والنقل) ٢(
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ عبد الرمحن الوكيل  / ويوضح الشيخ   احللول بأوضح عبارة  
ـ رمحه اهللا تعاىلـ وأمجلها وأدهلا على املطلوب فيقول   واحلالج حلويل يؤمن بثنائيـة  : ( 

، وقـد   الالهوت والناسوت : له وجهان، أو طبيعتان مها    : احلقيقة اإلهلية، فيزعم أن اإلله    
  .)١()فروح اإلنسان هي الهوت احلقيقة اإلهلية، وبدنه ناسوته. حل األول يف اآلخر

  : ومن هنا يتبني أن احللولية على قسمني

ـ أ   القائلون باحللول العام وهم الذين يزعمون أن رم يف كل مكان بذاته، وبالتـايل   
نه عن االسـتواء    يعطلونه عن مجيع الصفات اليت تتناىف مع ذلك احللول؛ فيرتهو         

  .على العرش؛ وعن العلو على خلقه

ـ ب وهم الذين يزعمون أن رم حل يف خملـوق معـني؛   :  القائلون باحللول اخلاص 
ـ عليه الصالة والـسالم ـ كالقائلني حبلوله يف علي، أو يف املسيح   ، أو غـري   

  .ذلك


P���Wא�fvد���א� �

  .)٢()انفرد: واستأحد الرجل: (يقول اجلوهري

  .)٣()انفرد: واستأحد واحتد : ( الفريزآباديوقال

 احتد انفرد، واحتد الشيئان، أو األشـياء صـارت شـيئاً          : (ويف املعجم الوسيط  
  .)٤()واحداً

االحتاد هو تصيري الذاتني واحدة، وال يكون إال يف العـدد           : ()٥(ويقول اجلرجاين 
  .من االثنني فصاعداً

                                 
 .)١٠٠ص (، عبد الرمحن الوكيل هي الصوفيةهذه) ١(
 .)٢ص، ٣ج(الصحاح للجوهري  ) ٢(
 .)٣٣٨ص، ١ج (، للفريوزآباديالقاموس احمليط) ٣(
 .)١٠١٦ص، ٢ج (املعجم الوسيط) ٤(
علي بن حممد بن علي، املعروف بالشريف اجلرجاين ) م١٣٤٠/١٤١٣=  هـ ٧٤٠/٨١٦(الْجرجاين ) ٥(

 .)٧ص، ٥ج(األعالم للزركلي .  بالعربيةمن كبار العلماء. فيلسوف
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و يف اخلاصة مـشاكلة و يف الكيـف         يف اجلنس يسمى جمانسة و يف النوع مماثلة         
مشاة ويف الكم مساواة ويف األطراف مطابقة ويف اإلضافة مناسبة ويف وضع األجـزاء              
موازنة وهو شهود الوجوه احلق الواحد املطلق الذي الكل موجود باحلق فيتحد به الكل              

احتد   خاصاً به معدوما بنفسه ال من حيث إن له وجوداً         من حيث كون كل شيء موجوداً     
  .به فإنه حمال

 التـصال    واحـداً   شيئاً  و قيل االحتاد امتزاج الشيئني و اختالطهما حىت يصرياً        
  .)١()ايات االحتاد

  : وذا يتبني أن االحتاد يف اللغة يأيت على معنيني أيضاً
  . االنفراد–  أ 

  . جتميع املفترق حبيث يتحد ويصري جمتمعا يف واحد–ب 
�=Agvא��د��fvא�W� �

ـ أي ال صلة لـه بـالتعريف     تعريفاً منطقياً من أجود من خلص تعريف االحتاد،     
ـ  االحتاد اسم مشترك، : (" ومجع صوره يف موضع واحد الغزايل حني قالالصويف لالحتاد 

فيقال احتاد الشتراك أشياء يف حممول واحد ذايت أو عرضي، مثل احتاد الكافور والثلج يف               
ويقال احتاد الشتراك حمموالت يف موضوع واحد، .  احليوانيةالبياض، واإلنسان والثور يف  

ويقال احتاد الجتماع املوضوع واحملمول يف ذات       .  احتاد الطعم والرائحة يف التفاح     :مثل
اع أجسام كثرية   ـويقال احتاد الجتم  . دن والنفس ـي اإلنسان من الب   ـواحدة، كجزئ 

  .)٢(رير، وإما باتصال أعضاء احليوانسإما بالتتايل كاملائدة، وإما باجلنس كالكرسي وال
  :اختلف فالسفة الصوفية يف صورة فمنهم من يراه " 

ـ احتاد ذاتيني معنوياً مع تغايرمها مادياً، حبيث ال تتحد عني إحـدامها وصـفاا بعـني      
لوقاً، فكل منهما متميـز عـن       األخرى وصفاا، بل يبقى اخلالق خالقاً واملخلوق خم       

  .وهو االحتاد اخلاص وعليه ال يثبت التعدد حبال. نفصالً عنهاآلخر وإن مل يكن م

                                 
 .)٢٢ص، ١ج(، اجلرجاين التعريفات) ١(
 .)٢٩٨ص(، سليمان دنيا، دار املعارف، القاهرة.  د:، ت معيار العلم، أليب حامد الغزايل) ٢(
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االحتاد العام الكامل بأن يصبح اهللا ـ تعاىل اهللا عن قوهلم ـ عني وجود املخلوقـات    ـ 
من إنس وجن وشياطـني وجناسات وكـالب وخنازير، وإال انتفـى معىن االحتاد           

  .)١("والتجرد عن احلسوال يتم ذلك إال عن طريق الفناء عن النفس ، بال وسيط

حصول جسم واحد بالعدد، مـن اجتمـاع        : وأحق هذا الباب باسم االحتاد هو     
حـدودها املنفـردة،     أجسام أو غري أجسام كثرية، لبطالن خصوصيتها؛ بسبب ارتفاع        

  . متحداً واحداًوبطالن استقالالا ألجل االتصال، ومن مث جتتمع فتصبح شيئاً

  .كورة هو قول أهل وحدة الوجود يف أدق معانيهاواالحتاد ذه املعاين املذ

��Wو�Z�Eא��"�د �

إن مذهب وحدة الوجود عندما يذكر يقصد به مذهب الذين يوحدون اهللا تعاىل             
والعامل، ويعتقدون أن كل شيء هو عني اهللا، وأنه ال موجود حبق إال اهللا، والعامل البـاقي                 

  .إلهليةجبزئياته وكلياته إمنا هو مظهر من مظاهر الذات ا

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ويبني شيخ اإلسالم ابن تيمية    مذهب أهل وحدة الوجـود،   
إن وجود الكائنات هو عني وجـود اهللا        : حقيقة قول هؤالء  : (وعالقتهم باالحتاد فيقول  

 هـم   : أو قـال   ، وهلذا من مساهم حلولية    ،تعاىل ليس وجودها غريه وال شيء سواه ألبتة       
 عن الدخول إىل باطن أمـرهم ألن         عن معرفة قوهلم خارجاً    اًقائلون باحللول رأوه حمجوب   

املخلوقات فقد قال بأن احملل غري احلال وهـذا تثنيـة عنـدهم              إن اهللا حيل يف   : من قال 
م ـود املخلوق احملل وه   ـوج: والثاين. ود احلق احلال  ـوج: أحدمها: وإثبات لوجودين 

ان أحدمها  ـم احتادية ففيه طريق   ـوأما وجه تسميته  ... ن ألبتة ـال يقرون بإثبات وجودي   
ال يرضونه ألن االحتاد على وزن االقتران واالقتران يقتضي شيئني احتد أحدمها بـاآلخر              

 والطريق الثاين صحة ذلك بناء على أن الكثـرة صـارت            وهم ال يقرون بوجودين أبداً    
عـل  وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عريب فإنـه جي         . وحدة كما سأبينه من اضطرام    

الوجود غري الثبوت ويقول إن وجود احلق قاض على ثبوت املمكنات فيصح االحتاد بني              

                                 
 ).٩٢٤، ص٢ج( املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب، مانع اجلهين ) ١(
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الوجود والثبوت وأما على قول من ال يفرق فيقول إن الكثرة اخليالية صارت وحدة بعد               
  .)١()الكشف أو الكثرة العينية صارت وحدة إطالقية

حللول واالحتاد ووحـدة   الفرق الدقيق بني اـ رمحه اهللا تعاىلـ وقد بني الشيخ  
  . يف البعض اآلخر كما بينت سابقاًالوجود، وإن كانت معانيها متقاربة وبعضها يصب

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول   إن التصوف النظري عندكم قائم على معرفة ربكم : ( 
باألذواق، واستشعار حقيقته باملواجيد، وعلى أن الصويف احلق من يرى أنه الرب، أو أن              

ي، ـود وزعيمها ابن عرب   ـه، كما تقول وحدة الوج    ـأو أنه احتد برب   :  فيه رب حالٌّ ـال
اد، وزعيمهـا  ـورة االحتالج، أو أسط  ـورة احللول وزعيمها احل   ـول أسط ـأو كما تق  

  .)٢()ابن الفارض

 لكثرة انتشارها، وارتكاز املتصوفة عليهـا يف         وبياناً وزاد وحدة الوجود إيضاحاً   
ـ رمحه اهللا تعاىلـ ؛ فقال  كتبهم وممارسام العملية فهل من اإلسالم أسـطورة  . .: (. 

فتلك تزعم أن اهللا سبحانه عني خلقه، عينـهم         ! وحدة الوجود، وخرافة وحدة األديان؟    
يف الذات والصفات واألمساء واألفعال، تزعم أن واهب احلياة، وخالق الوجـود عـني              

  .)٣(!!)الصخر األصم، والرمة العفنة

ـ رمحه اهللا تعاىلـ كيل  وقد بني الشيخ الو  هذه العقيدة الفاسدة عند املتصوفة  
ىل  أخرى يكتفي بعرضها لوضوح زيفها وافتقارها إ       ، وأحياناً  أحياناً  شافياً ورد عليها رداً  

  .أبسط أسس العلمية والعقالنية

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وينهج يف ذلك ما نص عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية    حـني   
ان فساده ـكاف يف بي: ب هؤالءـ أن تصور مذهـك اهللا وأرشدك   هداـاعلم  : (قال

ال حيتاج مع حسن التصور إىل دليل آخر وإمنا تقع الشبهة ألن أكثر الناس ال يفهمـون                 
 ال يفهمـون    حقيقة قوهلم وقصدهم؛ ملا فيه من األلفاظ املة واملشتركة بل وهم أيضاً           

                                 
 .)١٤١ـ١٤٠ص، ٢ج (، البن تيميةجمموع الفتاوى) ١(
 .)٣٥ـ٣٤ص(هـ ١٣٦٨، تاريخ ١لة اهلدي النبوي ، مقالة صوفيات، العدد جم) ٢(
 .)٦٤ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٣(
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 ويقولونه  يف قوهلم؛ وإمنا ينتحلون شيئاًثرياًحقيقة ما يقصدونه ويقولونه وهلذا يتناقضون ك    
وهلذا قد افترقوا بينهم على فرق وال يهتدون إىل التمييز بـني فـرقهم مـع       . أو يتبعونه 

  .)١()استشعارهم أم مفترقون

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ينقل الشيخ الوكيل    وحدة الوجود عن ابن عريب وهو شيخ  
 لك أن كـل شـيء هـو اهللا          وامسع إليه يؤكد  : (لالصوفية األكرب يف هذا اال؛ فيقو     

يف ]اهللا[إن العارف من يرى احلـق     . ")٢("سبحان من أظهر األشياء، وهو عينها     : "سبحانه
يف دين الطاغوت تطلق حىت علـى       " شيء" وكلمة   )٣("كل شيء، بل يراه عني كل شيء      

كيانه املادي  الصور الذهنية والومهية وعلى العدميات، فوق إطالقها على كل موجود له            
ة فابن عريب كما ترى أصـرح الـدعاة إىل وحـد          . املستقل املتقوم بذاتياته وخصائصه   

  .)٤()!!الوجود، بل هو كاهنها األكرب

هذا فيما خيص الذات؛ وفيما خيص الصفات ينقل الشيخ كذلك عن ابن عـريب              
ويصفه وحيكم ابن عريب على ربه،      : (وصفه هللا تعاىل بصفات املخلوق، والعكس، فيقول      

: فيقول. بالعجز الذليل، والنقص املشني، والسفه واحلماقة، وبأنه مناط مذمة وحتقري مهانة   
أال ترى احلق يظهر بصفات احملدثات، وأخرب بذلك عن نفـسه، وبـصفات الـنقص،               "

 وكلها حق ـأال ترى املخلوق يظهر بصفات احلق من أوهلا إىل آخرها  ! وبصفات الذم؟
  .)٥("دثات حق للحق كما هي صفات احملـله 

لقد خشي ابن عريب أن يتوهم فيه إنسان أنه يطلق صفات اخللق على اهللا سبحانه               
خشي هذا، فمحا توهم ااز عن      . إطالقاً جمازياً، أو يطلق صفات اهللا على خلقه كذلك        

م بـه   ـفال تتوهم جمازاً ما فيما حيك     " كما هي صفات احملدثات حق للحق     : "األوىل بقوله 
                                 

 .)١٣٨ ص، ٢ج (، البن تيميةجمموع الفتاوى) ١(
 . عن الشيخ الفتوحات املكية البن عريب، نقالً،٢ ج،٦٠٤ص ) (٢(
 . بنصه)١٥٦ص ( ، البن عريبفصوص احلكم) ٣(
 .)٨٢ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٤(
 )٣٠ص(" وة احلقـدع"راجع ما كتبته يف : وقال الشيخ. هـبنص) ٣٨ص ( بن عريبال، مـفصوص احلك) ٥(

 .وما بعدها
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وحمـاه عـن األخـرى      .  على ربه، أو فيما يصفه به من ذم ونقص وعجـز           ابن عريب 
ـ وكلها:"بقوله  أي صفات اهللا من ربوبية وإهلية وخالقية ورازقية، وسواها مما هو مـن   

ات اهللا على احلقيقة ـ، أي للمخلوق، فاخللق يوصف بصف" حق لهـصفات اهللا وحده  
  .)١()ذاك دين ابن عريب!! ال على ااز

إن احلق  :"يقول اجليلي : ( فيقول حدة الوجود عن اجليلي وابن عريب معاً      وينقل و 
تعاىل من حيث ذاته، يقتضي أال يظهر يف شيء، إال ويعبد ذلك الشيء، وقـد ظهـر يف             

العارف املكمل من رأى كـل      و: " ابن عريب الفرية جالء بقوله      ويزيد )٢("ذرات الوجود 
ه اخلاص حبجر، أو شجر،     ـ إهلاً، مع امس   معبود جملي للحق يعبد فيه، ولذلك مسوه كلهم       

  .)٣("أو حيوان، أو إنسان، أو كوكب، أو ملك

وقد عدد يف هذا النص آهلة الذين كفروا مـن قبـل،            : وقال الشيخ يف اهلامش   
فعبدوا احلجر والشجر واحليوان واإلنسان والكوكب وامللك، يعين الـصابئة واليهـود            

، إذ كل ما عبدوه يف دينه ليس إال رباً جتلى           وصوب عبادم . والنصاري والذين أشركوا  
  .)٤()يف صورة ذلك املعبود
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رمحـه اهللا  ـ ذه يف وحدة الوجود فيقـول   ـويرد الشيخ على بدعة الصوفية ه
 علـى غـري     إن اإلسالم يفقد كل معناه، ويصبح امسـاً       ": "نيكلسون"يقول  : (ـ تعاىل

 ال موجود : أصبح املراد ا  " ال إله إال اهللا   "التوحيد املعرب عنها بـ     مسمى، لو أن عقيدة     
وواضح أن االعتراف بوحدة الوجود يف صورا اردة قـضاء          .  على احلقيقة إال اهللا    ـ

 حقيقة ساطعة، يقررهـا     )٥("تام على كل معامل الدين املرتل، وحمو هلذه املعامل حمواً كامالً          

                                 
 .)٨٤ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ١(
 .يخ عن الش نقالً، اإلنسان الكامل للجيلي،٢ ج ،٨٣ص ) ٢(
 . بنصه)١٥٩ص ( ، البن عريبفصوص احلكم) ٣(
 .)٨٥ص( عبد الرمحن الوكيل، هذه هي الصوفية) ٤(
 .مل يقم الشيخ بعزو هذا الكالم ملصدره) ٥(
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وهل املقام الرابـع    !! ر يزعمون أم أحبار الدين وأئمته     مسيحي، ويكفر ا شيوخ كبا    
؟ بل إا لتسبيحة الصوفية يف "ال موجود إال اهللا"للتوحيد يف دين الغزايل إال مقام القائلني       

وإين لعلي بينة من أين ذا احلق الذي أشهد به، أثري ثائرة الكبار من              !! العشايا واألبكار 
ومبا يهرف الغزايل فيه، يؤولون كتـاب اهللا،        . م األول قرآ" اإلحياء"الشيوخ، فكتاب   

" اإلحيـاء "ويف وجه احلق من هدي اهللا يرفعون ضاللة األسـاطري مـن             . وحيرفون آياته 
  ."!!املشكاة"وخرافة األوهام من 

فما نؤله من دون اهللا أحـداً،       !! رويدكم: ولكين أصرخ باحلق يف وجوه الثائرين     
، وال نسجد لصنم، وال ننعق       ����كتابه، وال قدوة غري رسوله      وما نتخذ كتاباً يهدينا غري      

  .)١()بطاغوت، وإن يكن هو الغزايل، أو كتبه

ويبني هزال الفكر الصويف يف مسألة التوحيد، وضعف مـستندهم الفكـري يف             
ـ رمحه اهللا تعاىلـ وحدة الوجود فيقول   ـ فهذا غستاف لوبون يقول: (   وهو يتحدث  

اإلسالم خيتلف عن النصرانية، وال سيما يف التوحيد املطلـق  إن : "ـعن وحدة الوجود  
ـ     ، يءـالذي هو أصل أساسي، فاإلله الواحد الذي دعا إليه اإلسالم مهيمن على كل ش

وال حتف به املالئكة والقديسون وغريهم، ولإلسالم وحده كل الفخار، بأنه أول ديـن              
اه يف األديان األخرى، ويأباه     أدخل التوحيد احملض، واإلسالم وإدراكه سهل خال مما نر        

 أكثر وضوحاً، وأقل غموضـاً مـن   يءالذوق السليم من املتناقضات والغوامض، وال ش  
  .)٢("أصول اإلسالم القائلة بوجود إله واحد، ومبساواة مجيع الناس أمام اهللا

من شأن مبدأ التوحيد اجلليل الذي انتشر بني قوم وثنـيني أن            : " ويقول سيديو 
 يف النفس املتحمسة العالية، ويسود هذا املبدأ القرآن وغليه يعود إبداعـه،             يضرم احلمية 

ويبدو هذا التوحيد احملض جازماً جتاه علم الالهوت الذي تورطت فيه الفرق النـصرانية        
وحممد إذ كـان    : " من الكتاب  ٨٩مث يقول يف ص     . )٣("بعد أن زاد عددها بفعل البدع     

                                 
 .)٩٩ص( عبد الرمحن الوكيل، هذه هي الصوفية) ١(
 . عن الشيخ نقالً .)عادل زعيتر :  حضارة العرب ترمجة ،١٥٨ص () ٢(
 . عن الشيخ نقالً.) زعيتر :ترمجةتاريخ العرب العام لسيديو ، ٨٨ص () ٣(
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له، وإن إله الكون واحد، وأن اهللا مصدر كل قوة، وأن           رسول اخلالق بلغ أن اهللا ال ولد        
إىل اهللا مرد من مل جييبوا دعوته، ويود حممد أن جيتذب الناس إىل عبادة خالق كل شـئ                  

  .)٢())١("بغري واسطة

واستدالله بكالم املستشرقني ال عيب فيه إذ أنه استشهد مبا عندهم من احلـق؛              
ن و أن ما فطن له هؤالء املستـشرق       ؛ وموضحاً  بذلك كبار املدافعني عن التصوف     مفحماً

  .التصوف اإلحلاديمع كفرهم كان األوىل أن يتنبه له من يدعي العلم من املدافعني عن 
ـ يقول الشيخ ـ  رمحه اهللا   بـه ،  ال أذكر رأي هؤالء احتجاجاً: (  يف اهلامش  

قرروه على حني   وإمنا هو لبيان أن هذا احلق قد أدركه هؤالء املستشرقون على عداوم ف            
  .)٣ ()يعاديه الصوفية ويكفرون به 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ مث يرد الشيخ    على تلك البدعة املنكرة بكتـاب اهللا تعـاىل    
وإشفاقاً على الصوفية أن جيدوا مشقة يف إبصار احلق املتأللئ، أذكرهم دي اهللا          : (فيقول

يدرك احلق من دوخه الباطـل،      من كتابه؛ ليعرف حقيقة النور من خيبط يف تيه الظالم، و          
وينعم بالتوحيد من شقي بالشرك، ولعل الصويف الضليل يتخذ من التذكري بآيـات اهللا              

  .منجاة له، فيجعلها حكماً يصدع باحلق والعدالة يف شأن الصوفية

ــاملني ــول رب الع IIII�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á :يق
Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�Í�ÌËÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�Í�ÌËÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�Í�ÌËÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�Í�ÌËHHHH)٤( IIII�e�d�e�d�e�d�e�d

�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�z�y�x�w�v�u�t�s�r�z�y�x�w�v�u�t�s�r�z�y�x�w�v�u�t�s�r�z�y�x�w�v�u�t�s�r
�j�i�h�g�fe�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�j�i�h�g�fe�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�j�i�h�g�fe�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�j�i�h�g�fe�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{

¦�r�q�p�o�n�m�l�k¦�r�q�p�o�n�m�l�k¦�r�q�p�o�n�m�l�k¦�r�q�p�o�n�m�l�kHHHH)٥(.  

                                 
 . عن الشيخ نقالً. )زعيتر:  تاريخ العرب العام لسيديو ترمجة ٨٩ص () ١(
 .)١١١ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
 .)١٣١ص (املرجع السابق) ٣(
 .)٩٥ـ٩٣ آية :سورة مرمي( )٤(
 .)٤ـ٣ آية :سورة يونس( )٥(
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ال، بل هو عـني     : إنه خالق السموات واألرض، فتقول الصوفية     : يقول سبحانه 
إنه يـدبر األمـر، فتـصرخ       : ويقول سبحانه ! السموات واألرض، وما فيهن من دابة     

ذلكـم اهللا ربكـم،     : ويقـول اهللا  ! مني وتان، فنحن الذين يدبرون األمر له      : الصوفية
: ويقول جـل شـأنه    ! بل أنا اهللا ال إله إال أنا      : ال. فاعبدوه، فيضج كل طاغوت صويف    

IIII¦�i�h�g�f¦�i�h�g�f¦�i�h�g�f¦�i�h�g�fHHHH)إن معىن الرجوع هنا أن تعود الذات       : فتزعم الصوفية  ،)١
  .)٢(!)املتكثرة إىل وحدا، فتعود حقاً، بعد أن كانت خلقاً

د املتصوفة كوا ألزمتهم    ـد البدعية عن  ـقائومن أخطر ما أفضت إليه تلك الع      
 بوحدة األديان، وأنه ال فرق بني الشرك واإلميان، ـ عن الشرك الواضح منها   فضالًـ

  ..وبالتايل فال كافر وال مؤمن؛ بل الكل عابد هللا

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   آمنت الصوفية بأن اهللا سبحانه هـو عـني   : ( 
 استلزمت عند الـصوفية اإلميـان       ـ  أسطورة وحدة الوجود   ـ خلقه، هذه األسطورة  

بوحدة األديان سواء منها ما نسجته عناكب األوهام، وافترته أساطري اخليال، وفارت به             
الشهوات، أو ما أوحاه اهللا إىل رسله، وهلذا آمن الصوفية سلفهم وخلفهم بأن اإلميـان               

الدين اوسـي يف    ه وقدسه، عني    والتوحيد عني الكفر والشرك، وبأن اإلسالم على هدا       
  ...ضالله ورجسه

  : إىل أن يقول

  :قول ابن عريبي
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 .)٤ آية :سورة يونس( )١(
 .)١١١ص (، عبد الرمحن الوكيل الصوفيةهذه هي) ٢(
 . عن الشيخنقالً.  شرح الفص اهلودي، شرح الفصوص لعبد الرمحن جامي:انظر) ٣(
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<5�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000�Nو� � فإياك : "وحيذر ابن عريب أتباعه أن يؤمنوا بدين خاص، ويكفروا مبا سواه، فيقول           

تك العلـم بـاألمر   أن تتقيد بعقد خمصوص، وتكفر مبا سواه، فيفوتك خري كثري، بل يفو     
 لصور املعتقدات كلها، فإن اهللا تعايل أوسع        )٢("هيويل"على ما هو عليه، فكن يف نفسك        

وأعظم من أن حيصره عقد دون عقد، فالكل مصيب، وكل مصيب مأجور، وكل مأجور              
  .)٤())٣("سعيد، وكل سعيد مرضي عنه

وام أـم   وليست املشكلة يف هذا وحسب؛ بل الطامة الكربى بعد كل تلك الط           
ذا التدرج املاكر نفوا عذاب اآلخرة، ونعيمها؛ فال فائدة إذن من العبادة، وال مانع من               

  ..الشرك واملعاصي، إذ الكل يف النهاية متساوون، وعابدون

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   وهذا الدين األسطوري يستلزم حتماً نفـي  : ( 
رك وكل موحد، ويستحيل أن يعـذب       عذاب اآلخرة، فرب الصوفية يف دينهم كل مش       

  :الرب نفسه، وهلذا يقول ابن عريب
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 . عن الشيخنقالً.  شرح ترمجان األشواق البن عريب، ذخائر األعالق،٣٩ص ) ١(
  .لفظ يوناين مبعىن األصل واملادة: اهليوىل) ٢(

م قابل ملا يعرض لذلك اجلسم من االتصال واالنفصال حمل للصورتني هي جوهر اجلس:       ويف االصطالح
  .اجلسمية والنوعية

 .)٢٥٣ص  (     التعريفات، للجرجاين
  سطرا١١ً وقد اختصر الشيخ الكالم يف األصل فحذف منه ،٧٤ـ٧٣ ص ، البن عريب،فصوص احلكم) ٣(

 .ونصف غري خمل باملعىن
 .)١٤٢ـ١٤١ص (يل، عبد الرمحن الوكهذه هي الصوفية) ٤(
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وهكذا يوغل ابن عريب إيغاالً سحيقاً يف الغلو العجيب من التنـاقض، ويكـدح              
لقـد  ! شيطانيته؛ لتبتدع من البدع ما يقضى به على بقية اخلري اليتيمة من إميان املسلمني             

نعـه مـن    آمن بأن الرب عني العبد، وأن اإلميان صنو الكفر حقيقة وغاية، فما الذي مي             
ري وغسلينها؟  ـاإلميان بأن الوعد عني الوعيد؟ وأن نعيم اجلنة وكوثرها عني عذاب السع           

فأي قضاء على الدين واألخالق، أشد طغيانـاً مـن        ! مل مينعه شيء، فصرح كما ترى به      
 الرذيلة،  عنيذلك، إذا كان العمل الصاحل يستوي والعمل اخلبيث، وإذا كانت الفضيلة            

  .)٢(!)قرين الشر، وما مصري اإلنسانية لو أا آمنت ذه الصوفية؟وإذا كان اخلري 

روا من اجلنة ونعيمها؛ فقالوا إم      ـومن هنا احتقر الصوفية النار وعذاا؛ وسخ      
  .!. من ناره أو طمعا يف جنته خوفاًال يعبدون اهللا تعاىل

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ    الغـزايل  دـوصفوة احملبني الصادقني عن. .: (. 
  .ا حيبونه لذاته من النار أو رجاء يف اجلنة، وإمنهم من ال حيبون اهللا خوفاً

 ليس يشغلهم عـن اهللا      إن هللا عباداً  : )٣(قال أبو سليمان الداراين   :"يقول الغزايل   
:  له سـأله   ذاًـروف الكرخي أن تلمي   ـوينقل عن مع  . )٤("ةـخوف النار وال رجاء اجلن    

 أي  ـ ك إىل العبادة واالنقطاع عن اخللق، فسكت، فقال       ـيا أبا حمفوظ أي شيء هاج     

                                 
 .بنصه)  ٥٣ـ٥٢ص ( ، البن عريبفصوص احلكم) ١(
 .)١٤٣ـ١٤٢ص( عبد الرمحن الوكيل، هذه هي الصوفية) ٢(
زاهد مشهور، من : هو عبد الرمحن بن أمحد بن عطية العنسي املذحجي، أبو سليمان: أبو سليمان الداراين) ٣(

عاد إىل الشام،وتويف يف بلده، كان من كبار رحل إىل بغداد، وأقام ا مدة، مث ) بغوطة دمشق( أهل دارياً 
  . املتصوفني، له أخبار يف الزهد

  ).٢٩٣، ص٣ج(      األعالم، للزركلي 
 ).١٢، ص٢ج(      شذرات الذهب، البن عماد الفكري 

 .بنصه) ٣٠٢ص، ٤ج (، أبو حامد الغزايلإحياء علوم الدين) ٤(
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 وأي شيء املوت؟ فقال ذكـر القـرب   ـ)١( أي اجلنيدـ ذكر املوت؟ فقال  ـ التلميذ
 هذا كله بيده إن أحببته أنساك مجيع ذلـك،          وأي شيء هذا؟ إن ملكاً    : والربزخ؟ فقال 

  .)٢("وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك مجيع هذا 

ر ـ أنه رأى بـش    )٣(رب تستخفه عن علي بن املوفق     ـيل ونشوة الط  وينتقل الغزا 
 وأمحد بن حنبل يف اجلنة على مائدتني، واملالئكة عن أميـام ومشائلـهم              )٤(بن احلارث ا

 آخر يف سرادق العرش من حظرية القدس قد         يطعموما من مجيع الطيبات، مث رأى رجالً      
ل رضوان عنه فأنبأه أن هذا الرجل هو        شخص ببصره ينظر إىل اهللا تعاىل، ال يطرف، فسأ        

 إىل   من ناره وال شـوقاً     معروف الكرخي، وأنه استحق هذه املرتلة ألنه عبد اهللا ال خوفاً          
  .)٥(!! له، فأباحه النظر إليه إىل يوم القيامةجنته بل حباً

إذا : "ومعروف هذا الصنم الذي يصدق الغزايل أن له هذه املرتلة كـان يقـول             
فهل ذا القول الكافر استحق معروف عنـد        " ىل اهللا فأقسم عليه يب      كانت لك حاجة إ   

  .)٦(الغزايل هذه املرتلة العظمى؟ 

مث يفضي باملتصوفة هذا الكالم امللحد إىل احلكم بنجاة فرعون، وإبلـيس؛ بـل              
  .)٧(وتفضيل فرعون على موسى

                                 
 .هكذا يف األصل ولعل الصواب الكرخي) ١(
 نقله الشيخ بنصه مع حذف بسيط ال يغري املعىن حيث .)٣٠٢ص، ٤ج (، أبو حامد الغزايلء علوم الدينإحيا) ٢(

 .وهي بعد سؤال التلميذ عن القرب والربزخ" وأي شيء القرب ؟ فقال خوف النار ورجاء اجلنة "حذف مجلة 
  ).هـ٢٦٥(  مات سنة علي بن  املوفق أبو احلسن العابد الزاهد، كان صوفياً عفيفاً نزهاً،: هو) ٣(

حممد أديب اجلادر، :       الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية، زين الدين حممد عبد الرؤوف املناوي، ت
 ).٦٧٩، ص ١ج( م، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت ١٩٩٩الطبعة األوىل، 

له يف . من كبار الصاحلني:  باحلايفبشر بن احلارث بن علي بن عبد الرمحن املروزي، أبو نصر، املعروف: هو) ٤(
  ).هـ٧٢٧(سكن بغداد،وتوىف ا سنة " مرو"الزهد والورع أخبار، وهو من ثقات رجال احلديث، من أهل 

  ).٥٤، ص ٢ج(     ـ األعالم، للزركلي 
 ).٥٥٧، ص ١ج(      ـ الكواكب الدرية، حممد عبد الرؤوف املناوي 

 نقله الشيخ بنفس املعىن بال زيادة وال نقصان وإن .)٣٠٢ص، ٤ج (زايل، أبو حامد الغإحياء علوم الدين) ٥(
 . ال يضر املعىن وتأخرياًكان يف اللفظ تقدمياً

 .)٤٣ـ٤٢ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ، ٦، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد ي النبويجملة اهلد) ٦(
 .)١٤٣ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٧(
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ـ وخيتم الشيخ ـ  رمحه اهللا تعاىل   ة مبيناً كالمه على وحدة الوجود عند املتصوف 
هأنذا شرقت وغربت، وياسرت، ويامنت مع الصوفية       : (منهجه يف الكالم عليها فيقول    

أحباراً وكهاناً، قدامى وحمدثني، ونقلت عن سلفهم، وسجل ماضيهم وحاضرهم، نقلت           
ما يدينون به يف أمانة مل جينح ا عن قدسها غل وال حقد وال غضب، نقلت هذا كلـه؛                   

ـ  ره وقلبه غشاوة من سحر الصوفية، أن الصوفية       لؤمن من ال يزال على فك       قـدمياً   ـ
 تؤمن بـأن    ـ وحديثاً يف النصرانية، ويف اليهودية، ويف دين من خدعوك بأم مسلمون          

هوية "هذا الكون كله، حىت جيفه ورممه وخنازيره، وكالبه ماهو إال حقيقة الرب األعظم      
  :ولهولذا ينقل حممد اء الدين عن زعيم صويف ق". وإنية

�37N�vN��/O3Lوא�B�����و*��א�% ���
M�3:���B@א&�vNو*��א��F١E� �

وناقل هذا صويف يتمثل ذا البيت الصويف يف روعة احلب اخلاشع، ليكشف لك             
  .)٢(!)عن روحانية اجلمال الصويف

�ً���Q�W4!����Wא�-���3����Eא�����
،�و$��/��א�.���6�-����E&دא�� �

ـ ىلرمحه اهللا تعاـ بني الشيخ   ت اجلسم الصويف على ـ أغلب البدع اليت أك 
ي هو أهـم ركيـزة يف       مر التاريخ اإلسالمي؛ وخاصة فيما يتعلق بتوحيد اهللا تعاىل الذ         

  .الشرائع عامة

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وأوضح الشيخ    أن الصوفية ال يعرفون التوحيد مبعناه عنـد   
  ..ىل التوحيد القرآين والنبوي بصلةاملسلمني؛ وإمنا يصنعون توحيدا خاصا م؛ ال ميت إ

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   معـىن  : "سئل اجلنيد عن التوحيـد فقـال  : ( 
 عـن   وسئل أيضاً " لوم ويكون اهللا تعاىل كما مل يزل      تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه الع     

 بني يدي اهللا سبحانه جتري عليه تـصاريف         أن يكون العبد شبحاً   : "توحيد اخلواص فقال  
تدبريه يف جماري أحكام قدرته يف جلج حبار توحيده بالفناء عن نفسه، وعن دعوة اخللـق                

                                 
 . عن الشيخهـ، نقال١٣١٤ً ط ، حممد اء الدين البيطار،ح الصلوات اإلدريسيةالنفحات األقدسية شر) ١(
 .)١١٠ص( عبد الرمحن الوكيل، هذه هي الصوفية) ٢(
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له، وعن استجابته حبقائق وجوده ووحدانيته يف حقيقة قربه بذهاب حسه وحركته؛ لقيام             
له؛ فيكون كما كان قبل     احلق سبحانه له فيما أراد منه، وهو أن يرجع آخر العبد إىل أو            

  ."أن يكون

إلغاء الوجود اإلنساين واإلرادة اإلنسانية، والفكر اإلنساين ليزعم         : خالصة هذا 
الدجال الصويف أن اهللا هو الذي يفعل له، ويتصرف له ويتكلم على لـسانه، ويـشعر                

فلم إذن خلق السماوات واألرض؟ ومل أرسل اهللا الرسل، ومنح عباده           !! وحيس بدال عنه  
ال وجود إال وجود اهللا، وال فعل إىل فعـل          العقل؟ وخالصته إن دين الصوفية يؤكد أنه        

اهللا؛ فال شر وال ضالل وال باطل وال عوج يف السلوك؛ فكل األفعـال منـسوبة إىل اهللا         
  .حقيقة ال جمازاً

 وكان أمـر اهللا قـدراً     : "فقال "أيزين العارف يا أبا القاسم؟    " :ولقد قيل للجنيد  
  ."مقدوراً

  .!!ديسني عند الصوفينيوالعارف هو صفوة الصفوة من الصديقني والق

وأي نفع لألمة من رجل فان عن نفسه، وعن تعاونه معهم، عن رجل يـزعم أن                
فحش اخلطايا الذي يتلوث به ال جتري عليه معايري القيم وال موازين األحكـام؛ ألن اهللا                

   .)١(!!)هو الذي تيصرف له فهو حتت جربية ساحقة ماحقة ال تأذن له أن يهمس مسة

ـ رمحه اهللا تعاىلـ لشيخ  مث يستطرد ا  يف نقله عن اجلنيد تعريفـه للتوحيـد يف    
هـو أن ينظـر   : إن حقيقة ما يدين به اجلنيد    : (روايات متعددة منسوبة إليه إىل أن يقول      

  .الصويف إىل الوجود كوحدة ليس فيه إال الوجود القدمي

اسم القدمي  مث إننا ال جند يف الكتاب وال يف السنة وصف اهللا بالقدم، وال إطالق               
  .كما وردت يف القرآن ال جيوز إطالقها على اهللا" القدمي"عليه، وكلمة 

                                 
 .)٤٣ـ٤٢ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٧، العدد لنبوي، مقالة نظرات يف التصوفجملة اهلدي ا) ١(
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¾�¾�¾�¾�IIII )١(IIIIÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊHHHH: اقرأ هذه اآليات    

Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿HHHH)٢( IIII�´�³�²�±�°� �̄®�´�³�²�±�°� �̄®�´�³�²�±�°� �̄®�´�³�²�±�°� �̄®

Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µHHHH)٣( IIII�¦�¥�¦�¥�¦�¥�¦�¥

�̄®�¬�«ª�©� �̈§�̄®�¬�«ª�©� �̈§�̄®�¬�«ª�©� �̈§�̄®�¬�«ª�©� �̈§HHHH)فقد قيل عن الضالل إنه قدمي،       )٤
على اهللا  " القدمي"النخل واآلباء السابقني، فهل جيوز إطالق       وكذلك عن اإلفك وأعذاق     

  سبحانه وهذا معناه، وهذه هي مواردها يف القرآن؟

 :من نقص فقوله سبحانه   " القدمي"أما ما ورد يف القرآن مما ال يشوبه ما يف كلمة            

IIIIÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆHHHH)كان من مناجـاة     وهلذا )٥
  .)٦("��،�و����א����	��س���د���������א�ول�	��س������� "����الرسول 

  .)٧()غري ما رددته الضاللة القدمية" الكشف"وهكذا مل يردد علماء 

 بعد عرضه لتعريف التوحيد عند اجلنيـد  ـ يف النقلني السابقني  ـوالشيخ هنا  
  : يرد عليه بأدلة من أمهها

  . أن تعريفه للتوحيد يلغي الوجود اإلنساين برمته– ١

  .إلرادة اإلنسانية أنه يلغي ا– ٢

 أنه يلغي حىت احلكمة من خلق السماوات واألرض، وإرسال الرسـل، وإنـزال              – ٣
ان ال فاعل وال مريد     ـك كله على عبادة اهللا تعاىل؛ فإذا ك       ـالكتب، إذ مدار ذل   

                                 
 .)٩٥ آية :سورة يوسف( )١(
 .)٣٩ آية :سورة يس( )٢(
 .)١١ية  آ:سورة األحقاف( )٣(
 .)٧٦ـ٧٥ آية :سورة الشعراء( )٤(
 .)٣ آية :سورة احلديد( )٥(
 ٧٠٦٤ حديث رقم ، باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع، كتاب الذكر والدعاء والتوبة،صحيح مسلم) ٦(

 .)٧٨ص، ٨ج(
 .)٤٤ـ٤٣ص(هـ ١٣٨٣ تاريخ ،٧، العدد  النبوي، مقالة نظرات يف التصوفجملة اهلدي) ٧(
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 دة إذن من هذا اخللق؛ تعاىل اهللا عما يقول الظـاملون علـواً           ـإال اهللا تعاىل فال فائ    
  .كبرياً

رد عليه الشيخ بـدليلني     " أيزين العارف؟ :"ده على كالم اجلنيد عندما سئل        ويف ر  – ٤
  : من كتاب اهللا تعاىل مها

¶�¸�IIII�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹ : قوله تعـاىل   ـ  أ  
É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁHHHH)١(.  

}�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�}�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�}�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�}�|�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�IIII : قوله جل شأنهـب 
µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨HHHH)٢(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 .)٢٩:األعرافسورة ( )١(
 .)٢٨:سورة األعراف( )٢(
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��Bא���5>�A�א �

�F3����C���א�Dא�!���4,��/-� �
من أهم األسس اليت احنـرف فيهـا الـصوفيون؛           ����لقد كانت العالقة بالنيب     

  .من بدعهم االعتقادية والتشريعية وأدخلوا عن طريقها كثرياً

عبد اهللا ورسوله وصـفوته مـن       ���� ففي حني كان املسلمون يعتقدون أن حممداً      
 إهلا؛ وبثـوا يف  ���� العالية؛ جعل الصوفيون حممداً خلقه وخليله ويصفونه باملكانة البشرية      

و ذلك من أوصاف    ـوه علة خلق الكون، وما يتل     ـكتبهم وصفه بالنور، وباحلق، وجعل    
  .متت إىل الشريعة اإلسالمية بصلةال 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وملا كان الشيخ    عليها؛ مل يكن  لبدع املتصوفة؛ وراداً متتبعاً 
  .ساسي يف البناء القبوري الصويفرتكز األليغفل عن هذا اجلانب وامل

ـ وسوف أبني هنا ردوده على أهم اجلوانب اليت احنرف فيها ـ  رمحه اهللا تعاىل   
  .، وعقيدته فيه ����الصوفية فيما يتعلق بعالقة املسلم بالرسول 


/�,aא�
���uאW� �

 وصـفها   لقد ابتدع املتصوفة القول باحلقيقة احملمدية؛ وبنوا عليها ما يتبعها من          
  .، وبالتايل فلها األمساء احلسىنبصفات اهللا تعاىل، وجعلها هي عني الذات اإلهلية

ـ يذكر الشيخ ـ  رمحه اهللا تعاىل  يعرفها الصوفية : احلقيقة احملمدية: ( ذلك فيقول 
  .)١("هي الذات مع التعني األول، وهلا األمساء احلسىن وهي اسم اهللا األعظم: "بقوهلم

  يس بشراً، وال رسوالً، وإمنا هو الذات اإلهلية يف أمسى مراتبها فمحمد الصوفية ل

صور احلق هـو حممـد؛ لتحققـه باحلقيقـة األحديـة            : "ويقول الكمشخانلي 
  .)٢(والواحدية

                                 
 .)١٢٢ص (.  للجرجاين،التعريفات) ١(
 . عن الشيخ نقالً.) جامع األصول للكمشخانلي،١٠٧ص ) (٢(
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اجلـامع جلميـع    "فمحمد عندهم هو االسم األعظم، فما االسم األعظم؟ إنـه           
  .)١("طلقة  هي أي امل ..األمساء، أو هو اسم الذات اإلهلية من حيث هي

س لألمساء،  ـذات اإلهلية لي  ـى ال ـجمل"فما هي؟ إا    ! ةـد هو األحدي  ـوحمم
وال للصفات، وال لشئ من مؤثراا فيه ظهور، فهي اسم لصرافة الذات اـردة عـن                

  .)٢() واخللقية االعتبارات احلقية

 وـة فإن الكون إذن ما ه     ـي احلقيقة احملمدية عند املتصوف    ـوإذا كانت تلك ه   
  . مظاهرها، وما خلق إال من نورهاإال مظهر من

ها أنت قـرأت    : (ىليبني الشيخ هذا املعتقد الصويف الباهت فيقول رمحه اهللا تعا         
أعقيدم تلك تبع ملا جاء به حممد . ـ بل معتقدهم يف اهللارأيهم وظنهم ـ وأستغفر اهللا   

  رسول اهللا؟

هـو  : ا عن الرسول  ـا فيه د أن أهون م   ـمث اقرأ يا سيدي كتب الصوفية فستج      
وستجد مـثالً كتـاب     . احملمدي قدمي، وأن اهللا خلق الكائنات مجيعها من نوره         أن النور 

  ."صور احلق هو حممد لتحقّقه باحلقيقة األحدية والواحدية: "يقول" األصول جامع"

حقيقة احلقائق هي املرتبة    : "وستجد مثالً حممد الدمرداش اخللويت احملمدي يقول      
وهي املـسماة حبـضرة اجلمـع،       . نية الكمالية اإلهلية اجلامعة لسائر املراتب كلها      اإلنسا

. وبأحدية اجلمع، ومبقام اجلمع وا تتم الدائرة، وهي أول مرتبة تعينت يف غيب الـذات      
  ."وهي احلقيقة احملمدية

الذات مع التعني األول، وهي اسم      : "ة بأا ـوستجدهم يعرّفون احلقيقة احملمدي   
  ". األعظماهللا

                                 
 .) عن الشيخ نقالً.)جامع األصول للكمشخانلي ،٩٢ص ) (١(
 .)١٢١ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية) ٢(
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IIII�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö :وحنن نعلم من القرآن قول اهللا تعاىل آمرا للرسول        
�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü

ïïïïHHHH)١(.  

  فهل من خصائص البشرية أا بأفرادها هي الذات مع التعني األول؟
هل خلق من نورك يا شيخ الصوفية كل شيء، كما خلق من حممد؟ ألنك بـشر         

  .!!مثله
 فـأين   )٢(نعلم من القرآن والسنة أن أول خلق اهللا هو العرش، مث القلـم،            وحنن  

  مكان احلقيقة احملمدية من هذا؟
ونعلم بالتواتر القطعي زواج عبد اهللا من آمنة، وأما أجنبا طفالً بعد تسعة أشهر،         

نم، مث راعي غ: وأن هذا الطفل سمّي حممدا، وأنه ترىب ونشأ، كما ينشأ األطفال والشبان        
تاجرا، مث كامالً يف األدب واألخالق، والسخاء والرب، واإلحسان يف كل ما أعطاه اهللا،               

  .مث أصطفاه اهللا واختاره، خامت النبيني
  ـ من والده؟ وكيف خِلق؟فمحمد القدمي ـ عندكم 

وملا كانت بشريته نـورا حمـضا كانـت     : "ومايل أسأل وهذا واحد منكم يقول     
وهذا النـور   . اهرة، ومل يكن جلسمه الشريف ظلّ كاألجسام الكثيفة       فضالته مقدسة ط  

: ص. [}ونفَخت ِفيِه ِمن روِحي   {: قال تعاىل . احملمدي هو املعىن بروح اهللا املنفوخ يف آدم       
فمـا يف   . فشأن حممد يف مجيع تصرفاته شأن اهللا      : "ويقول". فروح اهللا نور حممد     ]. ٧٢

فهو الغيب الـذي    .  يدري حلقيقته غاية، وال يعلم هلا اية       ال: "ويقول" الوجود إال حممد  
  .)٣("نؤمن به 

                                 
 .)١١٠ آية :سورة الكهف( )١(
 ؛ وأرجح قويل العلماء يف ذلك أن العرش هو الذي خلق أوالً يف العرش والقلم أيهما خلق أوالًزع السلفتنا) ٢(

 .)٨٢ص، ٢ج(، البن تيميةالصفدية . مث القلم
النفحات األقدسية يف شرح "على الترتيب من كتاب ) ١٣ ،١١ ،٩ص(هذه النصوص الثالثة املذكورة من ) ٣(

، هـ١٣٦٨، تاريخ ٤ي النبوي، مقالة صوفيات، عدد جملة اهلد. الشيخ عننقالً. الصلوات اإلدريسية
 .)١٢٢ص(وهذه هي الصوفية ) ٢٣ـ٢٢ص(
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  .هذا ما يدين به الصوفية

. أما القرآن العظيم فيؤكد لنا بشرية عبده ورسوله حممد، وأنه مثلنا يف بـشريته             

علم أنه يوحي بالفهم إىل أن بشريتنا كالقاعدة،         )١(IIII{�n�m{�n�m{�n�m{�n�mHHHH: ومن فهم قوله  
  .أنتم بشر مثله: وهذا أبلغ يف الداللة على بشريته من قوله. اوحممد منسوب إليه

ولـذا  . إنه يعرفنا بشرية حممد مبا نعرفه حنن من خصائص هذه البشرية ولوازمها           
وأن الرسل مجيعا بـشر جـسد       . إنه كان يأكل الطعام، وميشي يف األسواق      : يقول عنه 

 له فضالت، وله خمـارج بـشرية        يأكلون الطعام، وكل من أكل الطعام فالبد أن تكون        
خترج منها تلك الفضالت، ويترتب على خروجها يف األنبياء ما يترتب عليها يف البشر،              

ورد على اليهود والنصارى حني ادعـوا     . ولذلك كان يتوضأ ويغتسل ويتنظف ويتطيب     

وعلى النصارى حني ادعـوا بنـوة       ) ٢(IIIId�R�Q�P�O�N�Md�R�Q�P�O�N�Md�R�Q�P�O�N�Md�R�Q�P�O�N�MHHHH :بنوة اهللا بقوله  

بل وأخرب سـبحانه   )٣(IIII¿�³�²�±�°¿�³�²�±�°¿�³�²�±�°¿�³�²�±�°HHHH :بقوله عنه وعن أمه   عيسى  

وموته ـ كما تفيد  ) ٤(IIII×�Ö�Õ�Ô�Ó×�Ö�Õ�Ô�Ó×�Ö�Õ�Ô�Ó×�Ö�Õ�Ô�ÓHHHH :ـ عن عبده ورسوله أنه سيموت
  .ـ مثل موتنااآلية 

مث إن اهللا تعاىل وصفه بأعظم ما يوصف به البشر املؤمنون، وصفه بالعبوديـة يف               
يف ليلة بلغ فيها سنام الـذروة       أعز مقاماته، وأمسى أحواله الشريفة، فهو يصفه بالعبودية         

 :العليا من السمو، حيث كُرّمت فيه اإلنسانية، وتألقت أجمادها ليلة اإلسراء واملعـراج            

IIII�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
W�V�U�T�S�R�Q�P�O�NW�V�U�T�S�R�Q�P�O�NW�V�U�T�S�R�Q�P�O�NW�V�U�T�S�R�Q�P�O�NHHHH)مث وصفه بالعبوديـة يف مقـام       . )٥

                                 
 .)٦ آية :سورة فُصلَت( )١(
 .)١٨ آية :سورة املائدة( )٢(
 .)٧٥ آية : سورة املائدة( )٣(
 .)٣٠ آية :سورة الزمر( )٤(
 .)١ آية :سورة اإلسراء( )٥(
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مث وصفه   . )١(IIIIz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pHHHH :الدعوة، إذ يقول  

IIII�³�³�³�³ القرآن:  مقام من أجل مقاماته، وهو مقام التحدي باملعجزة الكربى         بالعبودية يف 
�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´

È�Ç�ÆÈ�Ç�ÆÈ�Ç�ÆÈ�Ç�ÆHHHH)ويقول الرسول . )٢" :�����������������א������ط����א������#�"ط�و���!

��%�د،�	$و�وא����������وعلمنـا يف التـشهد أن      . )٣("%��د�א���*�و���و�*�����:�א�ن����מ،�&�
�ًدא����: "نقول,�&ن�א���������: "ويف حـديث الـشفاعة    . )٤("%�د.�و��و�*�و��-د��ن�

�د�%�د�0/��א:��$ول��-מ,���"�4�5אذ�2وא�&��1���"$دמ��ن�ذ��*�و��*��")٥(.  

ها أنت ترى أن عظمة حممد تتجلى يف كمال عبوديته، ال يف تشريكه يف الربوبية               
  .واإلهلية، كما ينعق زعماء الصوفية

��W*�8@���א� �

، فقد جلى لنا ربه وخالقه، ومن       ����، أما حممد خامت النبيني      ذاك هو حممد الصوفية   

IIII�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö جلى لنا حقيقته يف قوله احلكم     . اصطفاه رمحة للعاملني  
ï�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þï�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þï�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þï�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�ÞHHHH)٦(.  

ترى هل يصدق على كل بشرى أنه هو ذات اهللا، وامسه األعظـم؟ إن الـدين                
                                 

 .)١٩ آية :سورة اجلن( )١(
 .)٢٣ آية :سورة البقرة( )٢(
 ، نبذناه ألقيناه}واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها {: باب قول اهللا، كتاب األنبياء،صحيح البخاري) ٣(

 .)٥٥٢ص، ٨ج (٣٤٤٥حديث رقم 
 صحيح .)٢٤٦ص، ٢ج (٨٣٥ حديث رقم ،ب التشهد يف اآلخرة با، كتاب صفة الصالة،صحيح البخاري) ٤(

 .)١٣ص، ٢ج (٩٢٤ حديث رقم ،اب الصالة باب التشهد يف الصالةمسلم كت
، ١٠ج (٤٤٧٦ حديث رقم ،"وعلم آدم األمساء كلها ": باب قول اهللا، كتاب التفسري،صحيح البخاري) ٥(

، ١ج (٤٩٥حديث رقم ،  باب أدىن أهل اجلنة مرتلة فيها، كتاب اإلميان، صحيح مسلم.)٥٧٧ص
 .)١٢٣ص

 .)١١٠ آية :سورة الكهف( )٦(
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فات واألمساء على فرعون وأيب     ل يستلزم إطالق تلك الص    الصويف يستلزم هذه الزندقة، ب    
ـ   :  فيصف كالً منهم بأنه    ـ  وغريمها من طواغيت الكفر    ـ جهل ي يف  هو الوجود اإلهل

  .)١()ً!تعينه األول؛ إذ كلهم بشر

 باألدلة القرآنية واألحاديـث النبويـة       ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ   وقد أوضح الشيخ  
فيما يسمونه احلقيقة احملمدية من      ن ما يدعيه الصوفية   ؛ وبني أ   ����الشريفة بشرية الرسول    

بالصفات اإلهلية وأنه خلق من نور وغري ذلك أنه كلـه باطـل ورد               ����وصف الرسول   
  ..دعواهم تلك بأسلوب علمي رصني، واستدالل موسوعي عجيب

 بإسكان ـوأنه يف األصل من البشر؛ وخلقه   ����وبعد أن بني حقيقة نشأة حممد 
يتميز  ����م، أوضح أصل البشر وأم من ساللة من طني؛ وأن الرسول  كخلقهـالالم  

 اهللا تعاىل وهي    عن البشر ال يف أصل اخللقة واملنشأ وإمنا بصفة أخرى ال تنال إال باختيار             
  .)٢(النبوة والرسالة

���00000�Wא �

؛ ووصـفوا أنفـسهم بلفـظ       ����لقد ادعى الصوفيون أم اختصوا مبحبة النيب        
، وكل تلك الدعاوى يف حب النيب       "حمب"ر بعض فرقهم مييز أفراده بلفظ       ، وصا "احملبني"
  .. كذا واقع جهلهم بسنته، وعدم اتباعهم لنهجه����

، وأي   ���� من أحاديث النيب      واحداً فأي حب هذا الذي ال يعرف صاحبه حديثاً       
ه عن قصد   ـويشوه حقائق دع يف دينه،    ـه، وإمنا يبت  ـذا الذي ال يتبع حمبه حمب     ـحب ه 

  .و غري قصدأ

، ومل يكـن     ����ومن هنا فقد ابتدعوا يف دينه ما ليس منه؛ وهو االحتفال مبولده             
ـ رمحه اهللا تعاىلـ يخ  ـالش ر دون ـرة أو ليتركها متـل عن هذه البدعة املنكـ ليغف 

  .رد وبيان
                                 

 عبد الرمحن الوكيل،  وهذه هي الصوفية.)٢٠ـ١٧ص(، اتجملة اهلدي النبوي ، مقالة صوفي) ١(
 .)١٢٦ـ١٢٢ص(

 .وما بعدها) ١٧ص( سيد اخللق بشر، فتحي عثمان، ) ٢(
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   عند هؤالء إال مـا ال حيبـه    ����مل يبق حملمد : ( 
ال يرضاه رب حممد، ومل يبق من أثارة متجيد حملمد، أو شية من تكرمي له يف                حممد وإال ما    

  .)قلوب هؤالء وعملهم سوى ما يأفكون به من مظاهر وثنية نذكر بعضها

  .)١( بدعة املولد نفسهامث بدأ الشيخ يعدد البدع اليت أحدثوها يف

لك باملولد؛ وأوضح أن ذ    وربطها ����وكذب يف موضع آخر دعوى حبهم للنيب        
  .تحي من التناقض الذي يوقعها فيه ال ختجل منه احلركة الصوفية، وال تسكذبحمض 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول   ودعوى حبهم للرسول وآل بيته دعوى الرجس أنه : ( 
وكتلك الفرية افتراء الشيعة أم أحبـاء آل        !! قداسة، واإلمث الكبري أنه روحانية فضيلة     

اتبعوا الرسول، وجعلوه وحده األسوة والقـدوة       : فيةأترى الشيعة والصو  !! بيت حممد 
ما مث ما حيتجون به لدعواهم سوى العكوف على األضرحة الزنيمة املفتراة آلل             ! احلسنة؟

يوان ـسوى تلك القباب اليت شيدوها معبودة على عظام خنرة، ال تدري أهي حل            ! البيت
م ـملسل ما طاحل، ي لصاحل أ  ـدري أه ـاج من عظام شىت، ال ت     ـأم إنسان، أم هي أمش    

أم يهودي، فقد شيدا الفاطمية يف مصر؛ لتصرف الناس عن حج بيـت اهللا، ولتجعـل             
قلوب املسلمني نفسها قبوراً خربة، مث مستها بأمساء آل البيت، وأقامت علـى سـدانتها               

ما هلم من دليل على حبهم آلل البيت سوى عبادة تلـك األصـنام              ! وعبادا الصوفية 
أحجارها ولثم حناسها وخشبها، وتعطري أجوائها، واالستشفاع بأعتاا،        بتقبيل أستارها و  

عن عربدة الشيطان " املوالد"وسل اآلمني تلك . واقتراف األعياد الوثنية يف كل موسم هلا    
تتفجر حتت سود ليالا  يف باحاته، وعن اإلمث املهتوك يف حاناا، وعن محم الشهوات اليت     

ينـصبون  " وكأمنا يصف موالد اليوم      ـ يف مولد العفيفي  يت ما كان حيدث     ويصف اجلرب 
خياماً كثرية وصواوين ومطابخ وقهاوي، وجيتمع العامل األكرب مـن أخـالط النـاس،              
وخواصهم وعوامهم، وفالحي األرياف وأرباب املالهي واملالعيب والغـوازي والبغايـا     

                                 
 ).٤٢ص(هـ ١٣٧٠ تاريخ ،٣، مقالة بدعة املولد ، عدد جملة اهلدي النبوي) ١(
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ويبولـون ويتغوطـون    والقرادين واحلواة، فيملئون الصحراء والبستان، فيطئون القبور        
 واراً، وجيتمـع    ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول والزمور ليالً       

والتجار والعامة من غري إنكار،      لذلك الفقهاء والعلماء، ويقتدي م األكابر من األمراء       
  .)١(..).بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة

 جنده ينتقد بدعة املولد من أساسها، ـ رمحه اهللا تعاىلـ  وبالنظر يف كالم الشيخ 
  : وينتقد ما ميارس فيها من بدع أخرى كثرية ويعدد منها

vًو'��W#����q��u�3م�*�8אg'�H3gK� �

 من تسميتهم هلذه األصنام اليت ـ وحق له  ـ  رمحه اهللا تعاىلـ ويتعجب الشيخ  
لـد، قـرد    ة املولد، حصان املولد، كلب املو     ـعروس" يصنعوا من احللوى باسم   

   ."املولد 

  :  فيما يتعلق ذه األصنام منهاوينتقد عليهم الشيخ أموراً

  . هذه التسميات البائسة اليت يقرنوا مبا يسمونه املولدـ  أ 

  . كوا ختدش احلياء وتعذب الضمري املسلمـب 

كون األموال املصروفة عليها كان األوىل أن تصرف فيما ينفع األمة مـن   ـ  ج
ش املسلمني، أو اإلنفاق على الفقراء واليتامى واملساكني، أو غري ذلك مـن             تسليح جي 

  .وجوه الرب؛ بدال من إنفاقها على حلوى تكون مرتعا للذباب حىت يأنفها

�ً�5�Q�W��Y�52א�����وאW� �

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ويقول    إن تلك القصص واألناشيد ليست مبنية على حقيقة  
؛ بل إا عبارة عن تغزل شكلي بصفات ال متت          ����بشري  ، وال حممد ال   ����حممد الرسول   

  .����إىل صفات حممد 
                                 

 .)٢٠٦ـ٢٠٥ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية ) ١(
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  ٦٥٤ 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول   إنك واجد يف قصصهم صفات ما حملمد الرسول ا : ( 
 إما هي مسات إله متجسد يف صـورة         صلة وسجايا ليس للنيب الكرمي ا نسب، وأخالقاً       

 يترتى من أناشيدهم، هـذا نـشيد        بشر، أو أنثى تردت كساء رجل، ويا للعهد الفاسق        
ذات الثنايا، وذاك يف ظلم الشيم حلو املذاق،        " بطنه"حممد، وذاك يف    " حاجب"يتغزل يف   

وذاك يف وجنتيه اللتني تتلهف عليهما شهوات القبل العربيدة، وذاك يف وصاله الذي هنا              
 وتـدمي   حتت الليل وغالئل السحر يدعوه إليه، صيغ كل هذا يف كلمات جترح احلياء،            

   .)١(.)..الفضيلة

ـ  ؛ بل جعلوها سلماً   ����ومل يقف الصوفيون عند بدعة االحتفال مبولده         داث  إلح
  .موالد لكل صويف؛ بل لكل قرب

 خطورته علـى األمـة    ذلك، ومبيناًمسجالًـ رمحه اهللا تعاىل  ـ يقول الشيخ  
 أن جتعـل    وهكذا تكد الصوفية يف سبيل    : ( عن بعده عن املنهج النبوي     اإلسالمية فضالً 

دنيا املسلمني كلها مقربة، قفراء إال من الوحشة، جرداء إال من الرهبة والفزع، خاويـة               
تك يف سبيل أن جتعل نفـوس املـسلمني مقـابر،        ! إال من اخلطايا تقترف باسم اإلسالم     

وحتث املسلمني؛ ليجعلوا احلياة كلـها      ! وغايام املقابر، وآهلتهم العظام البوايل يف املقابر      
فما ينقضي يف مصر أسبوع إال وحتشد الصوفية        ! اناً إىل غيابات العدم، وجيف املقابر     قرب

أساطري شركها، وعباد أوثاا عند مقربة يسبحون حبمـد جيفتـها، ويـسجدون أذالء              
واألجساد " احلشيش"لرمتها، ويقترفون خطايا اوسية يف محأا، وحيتسون آثام اخلمر و         

أو مواسم عـرب    " موالد: " فجوراً ومعصية ويسموا للناس    اليت طرحها الليل على اإلمث    
وما جتتمع مجاعة صوفية، أو تنفض، إال ليبحثوا كيف حيتفلون بـصنم     ! وذكريات خوالد 
 وما يهوم ليل على صويف، أو يفزعه بالنور ار، إال وقلبـه مـستعبد               !قرب، أو رمة قرب؟   

، أو يركب أو ميـشي إال وينعـق         وما يقعد صويف أو يقوم    ! وي صنم قربن أو رمة قرب     

                                 
 .وما بعدها).٤٢ص(هـ ١٣٧٠ تاريخ ٣جملة اهلدي النبوي ، مقالة بدعة املولد ، عدد ) ١(
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  ٦٥٥ 

هذه هي دنيا الصوفية، هلا جهاد الـصوفية،        ! قبور قبور ! مستغيثاً بصنم قرب، أو رمة قرب     
وخري ما تتمناه الصوفية، هو أن يهلـك        ! ولرممها عبادا، هلا حتيا، وهلا متوت، وا تعيش       

لقتل املـسلمون   في! مقربة، وعيد رمة  " مولد"املسلمون مجيعاً، حىت يكون يف كل ساعة        
ما هلم من دليل علـى      ! أنفسهم؛ ليمدون الصوفية بأعياد كثرية للقبور ونذور للجماجم       

اليت تغزلون ا يف العيون احلوامل النعس       " التواشيح"حبهم للرسول وآل بيته سوى تلك       
والشفاه الظوامئ اللمس، واألهداب املسبالت يف إغراء على هلب من الورد يتـوهج يف              

حياة كلها خطايا، وقلوب أرباا رمم      ! ويا هلا من أدلة   ! نضر، تلك هي أدلتهم   اخلدود ال 
معبودة، ونفوس آهلتها جيف، وأفكار كلها لألساطري وحياة ميتة، ووجود يفـزع منـه              

  .)١()العدم، ودنيا مخول خامد تعصف ا الذلة

محه رـ وإن املطلع على حال الصوفيني يف العامل اإلسالمي ليجد ما وصفه الشيخ  
  . للعيان ال يكذب أو يشكك فيه إال مكابر أو معاند ماثالً ـاهللا تعاىل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                 

 .)٢٠٧ـ٢٠٦ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية ) ١(
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��Bא�����A�א �

�Dن�א�%�/4אG������C��א�!���4,��/-� �
 فحسب؛ بل إا ديانة     ����مل يكن احنراف الصوفية يف التوحيد ويف ما يتعلق بالنيب           

  .خلرافة يف كل شيء يقوم على ا جديداً، وأبدلت منه ديناً ����نسخت دين حممد 
 إال وأدخلوا   حىت القرآن الكرمي مل يسلم من بدع الصوفية؛ فلم يتركوا منه جانباً           

  .ر الفلسفة، وترهات الذوق والوجدعليه ما أمكنهم من التشكيك وما وسعهم من أفكا
  : ومن أهم ما احنرفوا فيه فيما يتعلق بالقرآن الكرمي ما يلي

vًو'�W/�%ن�א�Gل�א���O3$��4�W� �
 قبل أن يرتل به جربيـل؛        علم القرآن جممالً   ����لقد ادعى املتصوفة أن الرسول      

  .روا بذلك آيات من القرآن الكرميوفس
ـ رمحه اهللا تعاىلـ وعرض الشيخ   مث : (  فقال حمكماً قوهلم هذا مث رد عليه رداً 

  :وقال يف قوله تعاىل: "إليك ما يرويه الشعراين عن شيخكم األكرب ابن عريب
�ْ�ُ�ْ��ِن ِ�ْ� َ�ْ�ِ� َأْن ُ�ْ�َ�� ِإَ�ْ�َ� َوْ�ُ���ُ         {�ِ �ْ�اعلم ]. ١١٤: طه[ .}َو! َ ْ�َ

  .رسول اهللا أُعطي القرآن جممالً قبل جربيل من غري تفصيل اآليات والسور أن
دك قبل جربيل، فتلقيه على األمة جممالً،       ـوال تعجل بالقرآن الذي عن    : فقيل له 

  ."فصيلهفال يفهمه أحد عنك لعدم ت

IIIIm�l�k�j�im�l�k�j�im�l�k�j�im�l�k�j�i �s�r�q�p�o�n�s�r�q�p�o�n�s�r�q�p�o�n�s�r�q�p�o�n :أين هذا من قولـه تعـاىل      
�¦�¥�¤�£¢�¡���~�}|�{�z�yx�w�v�ut�¦�¥�¤�£¢�¡���~�}|�{�z�yx�w�v�ut�¦�¥�¤�£¢�¡���~�}|�{�z�yx�w�v�ut�¦�¥�¤�£¢�¡���~�}|�{�z�yx�w�v�ut

�̈§�̈§�̈§�̈§HHHH)١(.  

IIIIu�t�s�r�qu�t�s�r�qu�t�s�r�qu�t�s�r�q �}�|{�z�y�x�w�v�}�|{�z�y�x�w�v�}�|{�z�y�x�w�v�}�|{�z�y�x�w�v :وقوله تعـاىل  
k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a�`_�~k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a�`_�~k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a�`_�~k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a�`_�~HHHH)٢(.� �� �� �� �

                                 
 .)٢٤ـ١٩ آية:سورة التكوير( )١(
 .)٤٧ـ٤٣ آية:سورة احلاقة( )٢(
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IIII�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä : وقولـــه

Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐHHHH)١( .  

IIII�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á: وقوله
�Ð�Ï�Î�Ð�Ï�Î�Ð�Ï�Î�Ð�Ï�ÎÒ�ÑÒ�ÑÒ�ÑÒ�ÑI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH)٢(.   

IIII�N�M�L�KJ�I�H�G�F�ED�C�B�A�N�M�L�KJ�I�H�G�F�ED�C�B�A�N�M�L�KJ�I�H�G�F�ED�C�B�A�N�M�L�KJ�I�H�G�F�ED�C�B�A :وقوله تعاىل

� �̀_�^]�\�[�ZY�X�W�VU�T�S�R�Q�PO� �̀_�^]�\�[�ZY�X�W�VU�T�S�R�Q�PO� �̀_�^]�\�[�ZY�X�W�VU�T�S�R�Q�PO� �̀_�^]�\�[�ZY�X�W�VU�T�S�R�Q�PO

aaaaHHHH)٣(.   

  .اآليات قاطعة الداللة على أن الذي علَّم الرسول هو جربيل

فهمنا أن جربيل كان     )٤(IIIIF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AHHHH: وإذا علمنا قوله تعاىل   

IIII�f�e�d�c�f�e�d�c�f�e�d�c�f�e�d�c: لة كما قال اهللا تعـاىل     هو الذي يلقيه للرسول إذن من أول لي       

l�k�j�i�hgl�k�j�i�hgl�k�j�i�hgl�k�j�i�hgHHHH)٥(.   

IIII�D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�A :فمىت علم الرسول القرآن جممالً ؟ اهللا تعاىل يقول له         

�̂N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�̂N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�̂N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�̂N�M�L�K�J�I�H�G�F�EHHHH)هل علمه قبل الرسالة أو بعـدها؟        )٦

                                 
 .)١١٣آية :سورة النساء( )١(
 .)٣٣ـ٣٢ آية:سورة الفرقان( )٢(
 .)٧ـ١آية:سورة النجم( )٣(
 .)١آية:سورة القدر( )٤(
 .)١٩٢آية:سورة الشعراء( )٥(
 .)٥٢آية:سورة الشورى( )٦(
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  ٦٥٨ 

I�I�I�I��L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A:واهللا يقـــول

�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M

g�f�e�d�c�b�ag�f�e�d�c�b�ag�f�e�d�c�b�ag�f�e�d�c�b�a�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h��r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h��r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h��r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�

� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s

aaaaHHHH)١(.   

يعلَّم اهللا الرسول أن يربهن على صدق رسالته، وأن القرآن من عند اهللا بأنه لبث               
أعواما من قبل بعثته مل جيئهم فيها بشيء يدل على أن عنده من القدرة ما يؤلف مثلـه،                  

و شرائعه وأحكامه، فلو كان القـرآن       فيزيد فيه أو ينقص منه، أو يبدل بعض نصوصه أ         
ة الرسول بشيء من القرآن     ـمن عنده جلاءهم به قبل ذلك، هذا يثبت قطعا عدم معرف          

فما كان حيري جوابـا     . إال وقت أن أُوحي إليه، حىت لكان يسأله أعداؤه حمرجني متعنتني          
. قـرنني حىت جييئه جربيل به من عند ربه، ولقد سئل عن الروح وفتية الكهـف وذي ال               

غدا أجيبكم، ومل يقل إن شاء اهللا، فحبس اهللا الوحي عنه حىت اشتد عليه األمـر                : فقال
IIII�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø :جدا، فلما أتاه سأله عن علة التـأخر؟ فـأنزل اهللا          

ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�áì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�áì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�áì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�áHHHH)٢(.  

وقد تظاهرت الدالالت القطعية من القرآن والسنة والعقل السليم على أن الذي            
  .)٣(!)فكيف بابن عريب يزعم هذا الزعم الباطل؟. جاءه به جربيل

                                 
 .)١٦ـ١٥آية:سورة يونس( )١(
 .)٦٤آية:سورة مرمي( )٢(
وهذه هي الصوفية ، ) ٢٢ـ٢٠ص(هـ ١٣٦٨، تاريخ  ، مقالة صوفيات جملة اهلدي النبوي) ٣(

 .)١٣٩ـ١٣٦ص(
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   :وميكن أن توضح أدلة الشيخ بشيء من اإلجياز يف نقاط على النحو التايل

  :تعاىل قوله ـ ١

IIIIm�l�k�j�im�l�k�j�im�l�k�j�im�l�k�j�i �z�yx�w�v�ut�s�r�q�p�o�n�z�yx�w�v�ut�s�r�q�p�o�n�z�yx�w�v�ut�s�r�q�p�o�n�z�yx�w�v�ut�s�r�q�p�o�n
~�}|�{~�}|�{~�}|�{~�}|�{�̈§�¦�¥�¤�£¢�¡����̈§�¦�¥�¤�£¢�¡����̈§�¦�¥�¤�£¢�¡����̈§�¦�¥�¤�£¢�¡���HHHH )١(.  

IIIIu�t�s�r�qu�t�s�r�qu�t�s�r�qu�t�s�r�q �~�}�|{�z�y�x�w�v�~�}�|{�z�y�x�w�v�~�}�|{�z�y�x�w�v�~�}�|{�z�y�x�w�v : قوله تعاىل  ـ ٢

k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a�`_k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a�`_k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a�`_k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a�`_HHHH)٢(.  

IIII�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä : قوله تعـاىل   ـ ٣

Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐHHHH)٣(.  

IIII�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á : قولـه  ـ ٤

Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A

IIIIHHHH)٤(.  

IIII�H�G�F�ED�C�B�A�H�G�F�ED�C�B�A�H�G�F�ED�C�B�A�H�G�F�ED�C�B�A�PO�N�M�L�KJ�I�PO�N�M�L�KJ�I�PO�N�M�L�KJ�I�PO�N�M�L�KJ�I : قوله تعاىلـ ٥

a� �̀_�^]�\�[�ZY�X�W�VU�T�S�R�Qa� �̀_�^]�\�[�ZY�X�W�VU�T�S�R�Qa� �̀_�^]�\�[�ZY�X�W�VU�T�S�R�Qa� �̀_�^]�\�[�ZY�X�W�VU�T�S�R�QHHHH)٥(.  

����IIII�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A: قوله تعاىلـ ٦

^̂̂̂HHHH)٦(.   

                                 
 .)٢٤ـ١٩:سورة التكوير( )١(
 .)٤٧ـ٤٣:سورة احلاقة( )٢(
 .)١١٣:سورة النساء( )٣(
 .)٣٣ـ٣٢آية:سورة الفرقان( )٤(
 .)٧ـ١آية:سورة النجم( )٥(
 .)٥٢آية:سورة الشورى( )٦(
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����IIII�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A: قوله تعـاىل   ـ ٧
�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M

�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�r�q�r�q�r�q�r�q
�̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s����

aaaaHHHH)١(.   

؛ فما كان ينشئ هلم جوابا       وتكرباً  كان يسأله أعداؤه حماولني إحراجه تعنتاً      ���� أنه   ـ ٨
  .حىت جييئه جربيل من عند ربه

غـدا   :فقـال . والدليل على ذلك سؤاله عن الروح وفتية الكهف وذي القرنني  
أتاه أجيبكم، ومل يقل إن شاء اهللا، فحبس اهللا الوحي عنه حىت اشتد عليه األمر جدا، فلما  

IIII�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø :سأله عن علة التأخر؟ فأنزل اهللا     

ì�ë�ê�é�è�ç�æ�åì�ë�ê�é�è�ç�æ�åì�ë�ê�é�è�ç�æ�åì�ë�ê�é�è�ç�æ�åHHHH)٢(.   

�ً�5�Q�W
���uوא�
��Wא���ل����.�/� �

ومن البدع اليت أفكها املتصوفة والتصقت بالقرآن الكرمي أكثر من غريه؛ بدعـة        
  . وباطناًالقول بالشريعة واحلقيقة، وأن للقرآن ظاهراً

ـ  رمحه اهللا تعاىل  ـ   ة ورد عليها فقال   ـشيخ هذه البدع  وقد بني ال   تـدين  : (ـ
، وقد زعـم     وباطناً الصوفية يف كل عهودها القدمية أو احلديثة بأن لكل نص ديين ظاهراً           

و ـ ه الصوفية الذين رزئ م املسلمون أن لكل آية قرآنية أو حديث نبوي معىن ظاهراً             
 كتمه، فلم يبح به     أمته، ومعىن باطناً   وبينه وعمل مبقتضاه ودعا إليه       ����ما فهمه الرسول    

، وقد توارثه عنه إمام بعد إمام، أو قطب بعد قطب، أو بطريق بعد بطريق،               ����إال لعلي   

                                 
 .)١٦ـ١٥آية:سورة يونس( )١(
 .)٦٤آية:سورة مرمي( )٢(
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 فقد مجـع وحـده بـني        ان إال من طائفة الظاهر، أما علي      ومل يكن أبو بكر وعمر وعثم     
 التـشيع وبـني     املعرفتني معرفة الظاهر ومعرفة الباطن، وهذا ما يؤكد الصلة الوثيقة بني          

  .التصوف

وهلذا كان الدين عند هؤالء شريعة وحقيقة، أما الشريعة فهي تلك الـيت بينـها       
  وعمـالً  ، وعمل مبا توجبه، وقام عليها بعده صفوة أصحابه وأقاموها قـوالً           ����الرسول  
  . مع الناس وسلوكاً وخلقاًواعتقاداً

ملؤمنني رؤوف رحيم   ، وحاشاه وهو با   ����وأما احلقيقة فهي تلك اليت كتمها حممد        
  . )١() عن أمته هلم فيه خري وصالحأن يكتم شيئاً

 يف ذلك على أدلة     يم؛ معتمداً ـض احلاصل يف هذا التقس    ـمث يبني الشيخ التناق   
  : من أمهها

ة أو يباعد   ـن يقرب من اجلن   ـ من الدي   شيئاً ���� أنه من احملال أن يكتم رسول اهللا         ـ ١
   .من النار

املتصوفة بأم أهل احلقيقة هم يف الغالب؛ بـل كلـهم ممـن              أن املوصوفني عند     ـ ٢
على ما يسموم به من  يتصفون بصفات اجلهل بالشريعة، وأفعاهلم الظاهرة ال تدل       

  .املنازل العالية

ون يف الكنائس أو يف املـساجد،  ـ أن وصف أهل احلقيقة بأم خمفيون؛ وقد يكون  ـ ٣
  .مناقض هلذه الصفة السامية العاليةأو يف املواخري يعربدون مع أهل اون 

 أن قمة من يوصفون بأم أهل احلقيقة وهم األقطـاب متناقـضون يف كالمهـم                ـ ٤
خارجون عن املعىن الشرعي السليم؛ فكل منهم يدعي أنه هو القطب األكرب مـن              

  .األزل إىل األبد

                                 
 .)٢٤ص(هـ ١٣٨٦ تاريخ ٢جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد ) ١(
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ألـست  " أنه يعرف تالمذتـه مـن يـوم          )١(فيدعي سهل بن عبد اهللا التستري     
  . ويربيهم وهم يف األصالب من ذلك اليوم حىت وقت كالمه)٢("كمبرب

وابن عريب ليس أضعف كذبا من سهل يف هذه فهو اآلخر يزعم أن اهللا أشهده يف           
رك ـابن مثان سنني، وأنه ح     العلى وهو ابن ست سنني، وأنه نظر يف اللوح احملفوظ وهو          

  .)٣(سنة ما سكن وسكن ما حترك وهو ابن أربع عشرة

   :ان املتصوفة ذه البدعة املنكرة الوقحة حىت قال قائلهموقد د

���q�000007א�V,�0000R'��00000�E�<M0000�5�c,�0000R'و� �
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 ���H��0000{�
0000���u�40000א�����<5o0000�)٤(� �
؛ فما حتكم الشريعة بأنـه      حلقيقة متناقضتان متعارضتان كلياً   فبني أن الشريعة وا    

  .معصية هو يف علم احلقيقة طاعة

 وهلذا  )٥("إن الويل يسمع كالم الباطن، كما يسمع كالم الظاهر        : "ويقول الدباغ 
: يقول الـدباغ  . قد يعصى الويل الصويف يف نظر الشريعة، فيكون مطيعاً يف نظر احلقيقة           

. يما يظهر للناس يعصي وهو ليس بعاص وإمنا حجبت روحـه ذاتـه            إن الويل الكبري ف   "
   .)٦("فظهرت يف صورا، فإذا أخذت يف املعصية فليست مبعصية

                                 
أحد أئمة الصوفية وعلمائهم ، واملتكلمني يف علوم : ) أبو حممد( سهل بن عبد اهللا بن يونس التستري :هو ) ١(

خمتصر ، " تفسري القرآن " له كتاب يف ) هـ٢٨٣(مات سنة . اإلخالص والرياضيات وعيوب األفعال 
د ـ الكواكب الدرية ، حمم)١٤٣ص، ٣ج (األعالم ، للزركلي ،. وغري ذلك " رقائق احملبني " وكتاب 

 ).٦٣٣، ص١ج( عبد الرؤف املناوي ، 
وإذ أخذ ربك من (: ويسمى بعامل الذر ؛ حيث أخذ اهللا تعاىل العهد على بين آدم أنه رم ؛ كما يف قوله تعاىل) ٢(

 .)...بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا
 . وما بعدها)٥ص (، مقدمة املؤلف،  عريب أليبفصوص احلكم) ٣(
 . عن الشيخنقالً) ٦٩ص، ١ ج(اإلنسان الكامل للجيلي ) ٤(
 .بنصه)  ٣٧٢ ص( للدباغ ،اإلبريز) ٥(
 .)١٩٩صو) ١٤٨ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية : وراجع. بنصه)٣٧٣ص( سابقالرجع امل )٦(
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وقد أودت بالصوفية هذه البدعة إىل تفضيل من يسموم أولياء علـى علمـاء              
الشريعة وورثة األنبياء مستدلني على ذلك بأن نقل أهل الشريعة لعلومهم إمنـا يكـون               
بالسند املعروف الذي يدخل فيه األموات من أهل العلم؛ أما أولياؤهم فيأخذون العلـم              

  .عن اهللا تعاىل مباشرة بال واسطة

: وهاهو البسطامي يقول ألهـل الـشريعة  : (ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ  
   .)١("أخذمت علمكم ميتاً عن ميت، وأخذنا علمنا عن احلي الذي ال ميوت"

علماء الرسوم  :  وقال ابن عريب   )٢("ا حبراً، وقف األنبياء بساحله    خضن: " ويقول
 يأخذون خلفاء عن سلف إىل يوم القيامـة، فيبعـد النـسب،    ـ يعين أهل الشريعة  ـ

ه، وعناية سبقت هلـم     ـواألولياء يأخذون عن اهللا، ألقاه يف صدورهم من لدنه رمحة من          
ا عن أناس طواهم املوت،     ـمنا يأخذو  يعين أن أتباع الشريعة اإلسالمية، إ      )٣("عند رم 

ه من غري واسطة ملك أو نيب       ـأما الصوفية، فلهم الصالت املباشرة مع اهللا، يأخذون عن        
  .)٤()����وذا كفروا بشريعة حممد، ومهدوا ألتباعهم الكفر بشريعة حممد ! أو رسول

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وال شك أن الشيخ   ؛ وإن  أفحمهم باألدلة اليت سقتها سابقاً 
  ..كانت شبهتهم هذه ال حتتاج إىل رد لوضوح هزاهلا وضعف مستندها

 يبينها على ما هـي      وام استدعت رداً  ـثرة انطالئها على بعض الع    ـولكنها لك 
  .عليه حقيقة

  

  

                                 
 . عن الشيخ  نقالً) الكواكب الدرية للمناوي٢٤٦ص () ١(
 . وعزاه أليب يزيد البسطامي من قوله)٢٧٦ص ، ٢ج(لعلي بن حرازم جواهر املعاين ) ٢(
 . عن الشيخ نقالً) الكواكب الدرية للمناوي٢٤٦ص () ٣(
 .)١٧٧ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية ) ٤(
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Hא��א��B�A�א �

Jא2و����W�*:�א��א�!�4�Dא� �

لقد كان احنراف الصوفيني فيما سبق ما هـو إال مقدمـة وتأسـيس للبـدع                
الحنرافات األخرى اليت كان ال بد من توطئة اجلو هلا، وخاصة فيما يتعلق بالتوحيـد                وا

  . وبالقرآن الكرمي����والعالقة بالرسول 

 وصل الصوفيون ـ وبناء على ما سبق ترسيخه يف األذهان من البدع  ـمن هنا  
 إىل بـدع  ـ حتت مسمى كرامات األوليـاء   ـإىل بدع ال تصغر عما سبقها، فأسسوا  

  . ويرد عليها ـ رمحه اهللا تعاىل ـشيخى سيفصلها الكرب

���و*.�@��Zא��$���
�א��א�2����Wع��CA5אx,�دא�Wو*%� �

وتفنن املتصوفة يف كرامات األولياء؛ فادعوا منها مساع نطق اجلمادات، وتكليم           
  .املأل األعلى، ومشاهدة اهللا تعاىل يف الدنيا، وغري ذلك

ـ  تعاىلرمحه اهللاـ يقول الشيخ   يقول الكربيت األمحر، والشيخ األكرب حمـي  : ( 
ومنها مساع نطق اجلمادات على     : "الدين ابن عريب، متحدثًا عن كرامات أوليائه الصوفية       

  .)١("مراتب نطقها يف العوائد وخرقها

IIII�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i :ولكن اهللا يقول  

y�x�wy�x�wy�x�wy�x�wHHHH)ق ابن عريب الدجال الكذاب  )٢ّكَذَّبفهل نصد؟؟...ِلن  

  .)٣("مكاملته للعامل األعلى، وحمادثته هلم: ومنها: "ويقول
هل كلم أبو بكر العامل األعلى، بل هل كلم رسول من قبل سيد اخللـق العـامل                 

ل كلم سيد اخللق العامل األعلى،      ـاألعلى؟ اللهم إال من جييئه من املالئكة بالوحي؟ بل ه         
  !ربيل يف أوقات الوحي؟إال يف ليلة اإلسراء واملعراج؟ وج

                                 
 . عن الشيخ نقالً)هـ مبصر١٣٢٥ مواقع النجوم البن عريب ط ٧٥ص () ١(
 .)٤٤ آية:سورة اإلسراء( )٢(
 . عن الشيخ نقالً)٨١ص (  أليب عريبمواقع النجوم) ٣(
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أنا يف السماء شـاهدت     "للشعراين قول إبراهيم الدسوقي     " الطبقات"مث اقرأ يف    
أنا بيدي أبواب النار أغلقتها، وبيـدي جنـة الفـردوس           . ريب، وعلى الكرسي خاطبته   

فتحتها، من زارين أسكنته جنة الفردوس، وما كان ويل متصالً باهللا إال وهو يناجي ربـه                
  .)١( "سى يناجي ربهكما كان مو

إين أرى الـسموات الـسبع      : "قوله عن نفسه  " اإلبريز"مث اقرأ للدباغ يف كتابه      
وكذا ما فـوق العـرش مـن الـسبعني        . واألرضني السبع، والعرش داخله وسط ذايت     

  .)٣())٢("حجابا

3
�'و�g%�_�א�P��אنxن�د<�ل�א�,�W   

ـ رمحه اهللا تعاىلـ وينقل الشيخ   بعضهم أن من كراماتـه   يف موضع آخر زعم  
  .ه يدخل اجلنة بال حساب وال عقابأن كل من اتبعه أو أحبه أطعمه بل أو رآ

: يزعم طاغوت التيجانية األول مـا يـأيت       : (ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ   يقول الشيخ 
كل من أحسن إليك خبدمة، أو غريها، وكل مـن          : أخربين سيد الوجود يقظة، ال مناماً     "

 حساب، وال عقاب، فسألته لكل من أحبين، ولكـل مـن            أطعمك يدخلون اجلنة، بال   
أحسن يل بشئ من مثقال ذرة، ومن أطعمين طعامه، كلهم يدخلون اجلنة بغري حـساب               

ع ذنوم، ما تقدم منها     ـذ عين ذكراً، أن تغفر هلم مجي      ـوال عقاب وسألته لكل من أخ     
آمنني من عـذاب اهللا     وما تأخر، وأن يرفع اهللا عنهم حماسبته على كل شئ، وأن يكونوا             

: ����دخول اجلنة، وأن يكونوا كلهم معي يف عليني يف جوار النيب، فقال يل  من املوات إىل
  !".)٤("ضمنت هلم هذا ضمانة، ال تنقطع، حىت جتاورين، أنت وهم يف عليني

                                 
 .)٤٥:ص( عن الشيخ يف صوفيات  حتت كرامات الدسوقي نقال١ًللشعراين جـ " الطبقات"كتاب ) ١(
 .بعد كلمة داخلة" يف"مع حذف كلمة ) ٤٢٣ص (للدباغ اإلبريز ) ٢(
 .)١٦٩ص(الوكيل ، عبد الرمحن هذه هي الصوفية ) ٣(
 .بنصه مع بعض التصرف باحلذف غري املخل)  ٩٦ص ،  ١ج(  لعلي بن حرازمجواهر املعاين) ٤(
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_�`�I�I�I�I��i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�i�h�g�f�e�d�c�b�a:واهللا سبحانه يقول حملمـد    

m�l�k�jm�l�k�jm�l�k�jm�l�k�jHHHH)�����6ن�����������0א: " البنته فاطمة  ����ويقول حممد    )١	����%

������7�أشهد أن اهللا قد   :  وتشهد امرأة جليلة لصحايب عند موته بقوهلا       )٢("%�����ن�א���*����8
����د�����ن�א���*������: "أكرمك، فيقول هلا رسول اهللا معاتباً، يضع الصواب مكان اخلطأ         �و

���/��ل������������د��!��*؟�و&�����:و�א�����وא��*�&������ول�א��*،�و�!���#��د��9

  .)٣("!؟0دא7

علـى   لقد قرأت قوله، فيم حتكم عليه؟، غري أين أضع إصـبعك          !  أما التيجاين؟ 
  .)٤(!.)ألريك مبلغ حرص الصوفية على انتهاب أقوات الناس؟" وكل من أطعمك: "قوله

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ويزيد الشيخ   مارتن "مما نقمه : (بيانا فيقول" الكرامة" هذه  
كوك الغفران اليت كانوا يبيعوا مقابل مبلغ من املـال،  من باباوات الكاثوليكية ص  " لوثر

  !! ومثة يعتقد املشتري أن كل ذنب له غفر

ويف الصوفية هذه الكاثوليكية بعينها، فيزعم عبدة الرفاعي أن رجلني من أصحابه       
 بصحراء، فتمىن أحدمها كتاب عتق من النار يرتل من الـسماء            حتابا يف اهللا، فخرجا يوماً    

 ورقة بيضاء، فلم يريا فيها كتابة، فأتيا إليه ومل خيرباه بالقصة فنظر إليها مث خر فسقط منها
احلمد هللا الذي أراين عتق أصحايب من النار يف الدنيا قبل اآلخـرة،             :  هللا، مث قال   ساجداً

 تكتب بسواد هـذه مكتوبـة       أي أوالدي يد القدرة ال    : اء، فقال ـهذه بيض : فقيل له 
  .بالنور

                                 
 .)٥٦آية:سورة القصص( )١(
، ٧ج (٢٧٥٣ حديث رقم ؟، باب هل يدخل النساء والولد يف األقارب، كتاب الفرائض،صحيح البخاري )٢(

 حديث رقم ،)وأنذر عشريتك األقربني( عاىل  باب يف قوله ت، كتاب اإلميان، صحيح مسلم.)١٣٨ص
 .)١٣٣ص، ١ج (ـ٥٢٢

 ١٢٤٣ حديث رقم ، باب الدخول على امليت بعد املوت إذا أدرج يف كفنه، كتاب اجلنائز،صحيح البخاري) ٣(
 .)١٥٩ص، ٣ج(

 .)١٦٨ص (، عبد الرمحن الوكيلهذه هي الصوفية ) ٤(
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وي أن الرفاعي أراد شراء بستان فأىب صاحبه بيعـه إال بقـصر يف       كما يرى املنا  
 لصاحب البستان بقصر يف اجلنـة حمـدود         اجلنة، فاشتراه الرفاعي، وكتب خبطه ضماناً     

جنة املأوى، والثالث جنة اخللد، والرابع جنـة        : األول جنة عدن، والثاين   : حبدود أربعة 
 عن بـستانه يف     اره وأشجاره عوضاً  وفرشه وأسرته وأ   الفردوس، جبميع حوره وولدانه   

الدنيا، فلما مات صاحب البستان دفنوا معه ورقة الرفاعي، فأصبحوا وإذا مكتوب على             
   .)١()أرأيت إىل اللصوص؟ .قربه، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا

�F3א��
/�&����
}�/�W� �

ولياء؛ ، وأنه واقع لأل وعقالً يقظة أمر ممكن شرعاً����يزعم الصوفية أن رؤية النيب 
  ..، ويسألونه عن األمور ويكلمونه����فإم جيتمعون به 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ينقل الشيخ   : رد عليها؛ فيقـول ـة الصوفية ويـ هذا الفري 
 يقظة  ����م أم يرون النيب     ـا الصوفية إىل شيوخه   ـومن هذه الكرامات اليت ينسبه    (.. 

رامة، فالتيجانية يزعمـون أن     ال مناما، ويكلمونه، وكل طائفة تفتري لشيخها هذه الك        
، واجتمع به عدة مرات يقظة، وسـأله        ����سيدهم التيجاين الكبري ترىب على يدي النيب        

 ال يغيب عنـه     ����مشافهة عن كل أمر كان خيطر له، وشاوره يف كثري من أموره، وكان              
 يوم االثنني أو اجلمعة يدخل اجلنـة  ـ أي التيجاين  ـطرفة عني، وقد بشره بأن من رآه  

أن مجاعة من أئمة الشريعة نصوا على أن من كرامات          "غري حساب، ويزعم هذا املؤلف      ب
"  وجيتمع به يف اليقظة ويأخذ عنه ما قسم له من معارف ومواهب            ����الويل أنه يرى النيب     

ويؤكد هذا الصويف أن رؤية الرسول بعني الرأس يف عامل احلس وما يتبعها من األخذ عنه                
   .)٢("!)كل ذلك ممكن عقال ثابت نقالً"ته وسؤاله عما يعرض ومشاور

B�P�4א����W� �

مل خيجل الصوفيون من ادعاء علم الغيب ألوليائهم؛ فهم حبسب الفكر الـصويف             
  .ن املغيبات، وحيدثون الناس عنهايعلمو

                                 
 .)٢٢ص(هـ ١٣٨٥ تاريخ ٨ ، عدد جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف) ١(
 .)٢١ـ٢٠ص( السابق ، املقالجملة اهلدي النبوي ) ٢(
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   إن سر ما يبثه الصهيونية هو أن بعض الناس : ( 
ر زاعمني أم إمنا ينفذون     ـا نرى هؤالء يقترفون كل منك     يطلعون على سر القدر، وهلذ    

ما رأوه مسطورا يف لوح القدر، ويسكتون عن قتال البغاة واملشركني ذه الدعوى؛ بل              
   .)١()يدعون الناس إىل االستسالم الذليل

إذن ادعوا علم الغيب ألوليائهم ومل يكتفوا بذلك بل جعلوه وسيلة إلذالل األمة             
  .، والرباءة منهااووالء أعدائه

 ألعداء بالده وأمتـه؛ وجيعـل       حىت كان بعضهم يرضى لنفسه أن يكون عميالً       
  .يذه ذلك كرامة وخصوصية اختص اتالم

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   يتحدث صويف عن اطالع شيخه : ( ذلك مبيناً 
الدين على بلد   ومن هذا الباب إخباره عن استيالء أعداء        : "التيجاين على الغيوب فيقول   

  .اجلزائر وعملها

 ما يشري إليه مبا يفيد حتقق        على ما تلقيناه من فضالء أصحابه كثرياً       ����وقد كان   
  . " وتلوحياًوقوعه تارة تصرحياً

 علـى البلـد      قذراً وليس بعد هذا من دليل على أن هذا الشيخ كان جاسوساً          
   .)٢() لالستعمار الفرنسيالعريب، وكان يداً

ن اإلجياز تلخيص ما عرض الشيخ يف هذه النقول من كرامـات            وميكن بشيء م  
  : األولياء عند املتصوفة ورده عليهم على النحو التايل

١�00Wدא�,xא�CA5ع����W� �

IIII�r�q�p�o�n�m�l�k�j�r�q�p�o�n�m�l�k�j�r�q�p�o�n�m�l�k�j�r�q�p�o�n�m�l�k�j :ورد عليها الشيخ بقولـه تعـاىل      

y�x�w�v�u�t�sy�x�w�v�u�t�sy�x�w�v�u�t�sy�x�w�v�u�t�sHHHH)٣(.  

                                 
 .)١٧ص(هـ ١٣٨٥ تاريخ ١١جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد ) ١(
 .)٢١ص(هـ ١٣٨٥ تاريخ ٨ ، عدد املقال السابقجملة اهلدي النبوي ،  )٢(
 .)٤٤آية:سورة اإلسراء( )٣(
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  .وهي صرحية يف تكذيب أن الناس يفقهون تسبيح اجلمادات وغريها

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ل اإلمام الشنقيطي  قا £�¤�¥�¦�§�£�¤�¥�¦�§�£�¤�¥�¦�§�£�¤�¥�¦�§��I�I�I�I: عند قوله تعاىل 
�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨

¼¼¼¼HHHH)ا اهللا، وحنن ال    ـ يعلمهم الة وتسبيحاً ـوالظاهر أن الطري تسبح وتصلي ص     (: )١

IIII�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j :ال تعاىلـنعلمهما؛ كما ق

y�x�wy�x�wy�x�wy�x�wHHHH)٢(.  

أن غري العقالء من املخلوقات هلا إدراك يعلمه اهللا وحنن          ومن اآليات الدالة على     

�°�IIII :ال نعلمه، قوله تعاىل يف احلجارة      �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤

²�±²�±²�±²�±HHHH)وقوله تعاىل . بإدراك فأثبت خشيته للحجارة، واخلشية تكون    . )٣: IIII�y�y�y�y

�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z

l�k�j�il�k�j�il�k�j�il�k�j�iHHHH)وقوله تعاىل ،)٤: IIII�µ� �́³�²�±�°�µ� �́³�²�±�°�µ� �́³�²�±�°�µ� �́³�²�±�°

�º�¹� �̧¶�º�¹� �̧¶�º�¹� �̧¶�º�¹� �̧¶Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»HHHH)واإلباء   .)٥

وظـاهر  . واإلشفاق إمنا يكونان بإدراك، واآليات واألحاديث واردة بذلك، وهو احلـق         

  .)٦()، وال مانع من احلمل على الظاهراآلية أن للطري صالة وتسبيحاً

                                 
 .)٤١ آية:نورسورة ال( )١(
 .)٤٤آية:سورة اإلسراء( )٢(
 .)٧٤آية:سورة البقرة( )٣(
 .)٢١آية:سورة احلشر( )٤(
 .)٧٢آية:سورة األحزاب( )٥(
 .)٥٥٢ص،  ٥ج (، حممد األمني الشنقيطيأضواء البيان ) ٦(
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 ا، ال يعلمه البـشر،  ـفدل ذلك على أن صالة وتسبيح ونطق اجلمادات وإراد
رفته على التفصيل إال بوحي من اهللا تعاىل، واألولياء ال يوحى إلـيهم؛             وال طريق إىل مع   

فبطل بذلك دعوى الصوفية أن من كرامام مساع نطق اجلمادات؛ ألنه تكذيب لصريح             
  .سبيحهم، وهو فرع عن إدراك نطقهمالقرآن الكرمي النايف فقهنا لت

٢�00�BA�#5א���,M/�8*�
��0و:�!�BAw�#5'�4�O/�4ز*��0�#5*%����Wא��א�2 �

ويرد الشيخ على هذه الفرية بأن أبا بكر وهو أفضل الناس بعد األنبياء مل يكلم               
املأل األعلى؛ بل يقول إنه مل يكلم رسول من قبل سيد اخللق العامل األعلى، ويستثين مـن       

  .ذلك من جييؤه من املالئكة بالوحي

ثابت يف نص القـرآن     ويرد على الشيخ هنا تكليم موسى هللا تعاىل؛ وهو          :  قلت
  .وكذا تكليم آدم هللا تعاىل على الصحيح من قويل العلماء. الكرمي

  ولكن أين هؤالء من أولئك؟ وأين الثرى من الثريا؟

ال شك أن جراءة املتصوفة على القول ذه البدعة يعترب قمة يف قلة احلياء وعدم               
  .األوىلولكنها ليست .. اخلجل من الدعوى الساقطة


�א�%��
����W� �

مل ينته الصوفية عند تنوعهم يف كرامات األولياء، والذهاب ـا عـن مـدلوهلا               
  . لالحق للسابق، ومتهيداًالشرعي وإمكانيتها العقلية؛ بل كان كل ذلك ترسيخاً

إن ادعاء تلك الكرامات لألولياء كان لبنة يف بناء يعتـزم املتـصوفة إكمالـه               
بله؛ ومن مث الوصول ا إىل اهلدف من كل ذلك          وتشييده يف العقول اليت ميكن أن تستق      

  .طرة على قواها املادية والروحيةوهو استعبادها، والسي

وال ريب أن من قبل بتلك الكرامات؛ فلن يستغرب ما يلحقها من مملكة منظمة              
  .ه؛ وتغين وتفقر، بل وحتيي ومتيتتدير الكون، وتدير

ركات الكواكب والنجوم، وتقسم    ومن هنا نظم املتصوفة جمموعة خيالية تنظم ح       
  . بسائر املهام املتعلقة بالوجوداألرزاق بني اخللق، وتقوم
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   : نوعان )١(يف دين القوم كما يشرح الكاشاين:( 
 مجيـع   بالنـسبة إىل  قطب قدمي أو معنوي، وقطب حادث أو حسي، واألول يكون قطباً          

 من األبدال، وال يقوم مقامه أحد       املخلوقات يف عامل الغيب والشهادة، وال يستخلف بدالً       
من اخلالئق، وهو قطب من األقطاب املتعاقبة يف عامل الشهادة، ال يسبقه قطب، وال خيلفه               

عني اهللا وعني العامل، اإلنسان     : "آخر، وهو الروح املصطفوي، أو هو كما يقول الكاشاين        
   ." املتحقق حبقيقة الربزخية الكربىلالكام

أي حتققـت   "أما القطب احلادث، فهو أكمل إنسان متمكن يف مقام الفرديـة            
 بالنسبة إىل ما يف عامل الشهادة من املخلوقات يستخلف          ويعترب قطباً " وحدته مع الذات    

   .)٢()بدال هو أكمل األ منه عند موته من أقرب األبدال منه؛ فحينئذ يقوم مقامه بدالًبدالً

 ليبني جذور فكـرة القطـب موضـحاً   ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ مث يستطرد الشيخ  
  .عالقتها باحلقيقة اإلهلية وتعيناا وفكرة اإلنسان الكامل عند الصوفية

رمحه اهللا ـ وإذا كان هذا عن وجود القطب وحقيقته عند الصوفية؛ فإن الشيخ  
ـ رمحه اهللا تعاىلـ الصوفية فقال   علم القطب املزعوم عند بني أيضاًـ تعاىل   علـم  : ( 

علم ما قبل وجود الكون وما وراءه وال اية له ويشهد الـذات بعـني               "يعلم  : القطب
الذات، ويعلم علم مجيع األمساء القائم ا نظام كل ذرة من مجيع املوجـودات، وهـي                

 ويقول اجليلي عن األمساء العالية، وخيصص بأسرار دائرة اإلحاطة، ومجيع الفيوض اإلهلية،    
  .علم العوامل بأمجعها على ما هي عليه من تعاريفها من املبدأ إىل املعاد: "علمه

                                 
ان سنة تعلم يف النجف ، وتويف بطهر. فقيه إمامي : نزيل طهران : حممد تقي بن حممد الكاشاين : هو ) ١(

ري ، ـيف التفس" ايضاح املشكالت " ، " وام ـمعني الع" سبعة اجزاء ، و " حبر الفوائد " له . هـ ١٣٢١
  ).٦٣، ص٦ج( األعالم ، للزركلي ، . وغري ذلك " توضيح اآليات " و 

 .)٢٨ـ٢٧ص(هـ ١٣٨٦ تاريخ ٢جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد ) ٢(
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م ما مل يكن    ـوعلم كل شيء كيف كان، وكيف هو كائن، وكيف يكون، وعل          
 ك علمـاً  ـان يكون، كل ذل   ـن، ولو كان ما مل يكن كيف ك       ـومل ال يكون، ما مل يك     

  كليـاً   تفصيلياً  إمجالياً ه لسريانه يف املعلومات علماً    ـات من ذ   ذوقياً  كشفياً  حكمياً أصلياً
  . "جزئياً

�IIII�d�c�b�a :وتدبر قـول اهللا    �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W

f�ef�ef�ef�eHHHH)١(.  

فكيف يفتري املبطلون أن قطبهم يعلم غيب السماوات واألرض؛ بل يعلم كـل       
   .)٢(!)ما كان قبل أن خيلق اهللا السماوات واألرض؟

ملزعوم فمن يقف وراءه من باقي اململكة الـصوفية         وإذا كان ذلك هو القطب ا     
  اخليالية وماذا لو غاب هذا القطب املدبر؟

 يعين اإلبريـز  ـواقرأ فيه أيضا  : ( ينقل الشيخ اجلواب الصويف عن ذلك فيقول
وقد يغيب الغوث عن الديوان فال حيضره، فيحصل بني أولياء اهللا تعاىل من أهـل               : "ـ

م فيقع منهم التصرف املوجب؛ ألن يقتل بعضهم بعضا، فإن          الديوان ما يوجب اختالفه   
كان غالبهم اختار أمرا وخالف األقل يف ذلك، فإن األقل حيصل فيهم التصرف الـسابق   

إن مل يكن ذلك    : فيموتون مجيعا، وقد اختلفوا ذات يوم يف أمر، فقالت طائفة منهم قليلة           
إن أهل  . فماتت الطائفة القليلة  . ن شئتم فموتوا إ : فقالت الطائفة الكثرية  . األمر فلنمت 

الديوان إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إىل مثله يف الغـد، فهـم                  
يتكلمون يف قضاء اهللا تعاىل يف اليوم املستقبل والليلة اليت تليه، وهلم التصرف يف العـوامل       

عامل الرقا، وهو مـا فـوق       كلها السفلية والعلوية وحىت يف احلجب السبعني، وحىت يف          
  .احلجب السبعني، فهم الذين يتصرفون فيه، ويف أهله، ويف خواطرهم

                                 
 .)٦٥آية:لسورة النم( )١(
 .)٣١ـ٣٠ص(هـ ١٣٨٦ تاريخ٢جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد ) ٢(
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وما جس به ضمائرهم، فال يهجس يف خاطر واحد منهم شيء إال بإذن أهـل               
التصرف، وإذا كان هذا يف عامل الرقا الذي هو فوق احلجب السبعني اليت هـي فـوق                 

  .)١("العرش، فما ظنك بغريه من العوامل

العامل كلـه   : يف نقوله عنهم إىل أن يقول     ـ   رمحه اهللا تعاىل  ـ   مث يستطرد الشيخ  
حيه ومجاده، علوية وسفليه، وخواطر الناس ونفوسهم والعرش وما فوقه، كل أولئك بيد             
بعض أقطابكم يتصرفون فيها ويتقاتلون من أجلها، فماذا أبقيتم لرب العاملني؟ مث قـارن              

¢�£�¤�¥�¦�§�¢�£�¤�¥�¦�§�¢�£�¤�¥�¦�§�¢�£�¤�¥�¦�§�IIII :ملشركني للرسول يف هذه اآليات    بني هذا وبني جواب ا    
²�±�°�¯�®�¬�«ª�©�¨²�±�°�¯�®�¬�«ª�©�¨²�±�°�¯�®�¬�«ª�©�¨²�±�°�¯�®�¬�«ª�©�¨ �¶�µ�´�³�¶�µ�´�³�¶�µ�´�³�¶�µ�´�³

�Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À�¿�¾�½¼�»�º�¹�¸�Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À�¿�¾�½¼�»�º�¹�¸�Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À�¿�¾�½¼�»�º�¹�¸�Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À�¿�¾�½¼�»�º�¹�¸
�Õ�Ô�ÓÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Õ�Ô�ÓÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Õ�Ô�ÓÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Õ�Ô�ÓÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç

Ù�Ø�×�ÖÙ�Ø�×�ÖÙ�Ø�×�ÖÙ�Ø�×�ÖHHHH)٢(.   

أو يرضيك أن يكون مشركو اجلاهلية أبر دينا وأصفى عقيدة، وأمسى فهما لقدرة         
  !اهللا وجالله أكثر من أقطابكم؟

  !! مساحة الشيخ، إذا تعارضت الدنيا مع الدينوا أسفاه يا
  !!ويا أسفاه إذا خشينا على السلطان، ومل خنش يوم الديان

  !ومالنا نأسف يا مساحة الشيخ وحنن نستطيع بعون اهللا أن نتوب إليه متابا
إن يف مقدورك أيها الشيخ وعظ هؤالء الضاربني يف غياهب الباطل، املدجلني يف             

 فأرشدهم، فإن استمعوا لك كنت املصلح األكرب، وإال فدعهم مـرتّالً            ظلمات الضالل، 

IIII�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã: قول ربـك  

ÔÔÔÔHHHH)٤())٣(.  

                                 
 . بنصه لكنه نص متفرق مجعه الشيخ دون تغيري يف املعىن)٣١٩ـ٣١٧ص (للدباغ اإلبريز ) ١(
 .)٨٩ـ٨٤آية:سورة املؤمنون( )٢(
 .)٨٨آية:سورة هود( )٣(
 .)١٨١ـ١٨٠ص(وهذه هي الصوفية)٣٨ـ٣٧ص( هـ١٣٦٨ تاريخ ،جملة اهلدي النبوي، مقالة صوفيات )٤(
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وقد نقل الشيخ كل ما يتصل باململكة الباطنية املزعومة مـن كتـب الـصوفية           
  : املعتمدة عندهم وعاجل ما يتصل بالقطب من ذلك فبني

ح فيه أن الصوفيني يقولون إن القطب له التصرف العـام           وأوض:  تصرف القطب  ـ ١
  . التام يف مجيع اململكة اإلهليةواحلكم الشامل

وبني فيه أن القطب تتفرع منه مجيع األمداد اإلهلية على مجيع العامل            :  مدد القطب    ـ ٢
  .العلوي والسفلي

  . ومن أمهها أنه خيتلي وحده باهللا تعاىل:  خصائص القطبـ ٣

: ا سئل ـح فيه ما أجاب به الشعراين عندم      ـوأوض: ة القطب عند الصوفية    عالم ـ ٤
  ما عالمة القطب؟

  ..ذكر أبو احلسن الشاذيل أن للقطب مخس عشرة عالمة، وعددها: فأجاب

، الـدنيا    إحاطياً  أن للقطب ستة عشر عاملاً     )١(نقل فيه عن اجليالين   :  عوامل القطب  ـ ٥
  .ه العواملواآلخرة ومن فيهما عامل واحد من هذ

نقل عن املتصوفة أن اسم القطب يف كل زمـان عبـد اهللا وعبـد               :  أمساء القطب  ـ ٦
  .اجلامع

أما األقطاب الذين تولوا القطبانية من آدم إىل حممد؛ فقد لقيهم ابن عريب يف مدينة               
املفرق، مداوي الكلوم، البكاء، املرتفع،     : قرطبة، وهم مخسة وعشرون، وأمساؤهم    

، العاقب، املنحور، شجر املاء، عنصر احلياة، الـشريد، املراجـع،           الشفاء، املاحق 
الصائغ، الطيار ـ السامل، اخلليفة، املقسوم احلي، الرامي، الواسع، البحر، امللصق،  

  .اهلادي، املصلح، الباقي

  

                                 
ى بن عبد اهللا ـادر بن موسـعبد الق)  م١١٦٦ ـ ١٠٧٨=  هـ ٥٦١ ـ ٤٧١(عبد القَاِدر اِجليالين  ) ١(

. مؤسس الطريقة القادرية: بن جنكي دوست احلسين، أبو حممد، حميي الدين اجليالين، أو الكيالين، أو اجليليا
 .)٤٧ص، ٤ج(األعالم للزركلي . املتصوفنيمن كبار الزهاد و
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ونقل الشيخ رمحه اهللا تعاىل فيه عن الشعراين نقله عن ابن عريب أنه             :  مبايعة القطب  ـ ٧
  .)١(  األعلى والسفلي حىت النباتات وكل مسبح هللايبايعه املأل

وبني فيه أن الذي عليه مجهور املتصوفة أن حمل إقامته مكة، ولكن            :  مكان القطب  ـ ٨
، الشعراين رجح أنه جبسمه حيث يشاء اهللا، ومن شأنه اخلفاء؛ فتارة يكون حـداداً        

  ...وتارة يكون تاجراً

 ستا وستني وثالمثائة ذات، واحدة منهن       يقول اخلواص إن للقطب   :  ذوات القطب  ـ ٩
  ، أما الذوات الترابية فحيث أراد اهللا تعاىل من البالد مبكة ال تربح منها ما دام حياً

  .يقولون إن له مائة ألف مقام واثنتان وأربعون ألف درجة:  مقاماته ودرجاتهـ١٠

  .عرف القطبيقول املتصوفة إن أكثر األولياء ال ي:  معرفة األولياء بالقطبـ١١

أما القطب القدمي، وهو احلقيقة احملمدية، فأزيل أبدي، أو هو األول :  موت القطبـ١٢
  !!.واآلخر، ألنه هو اهللا سبحانه

وأما القطب احلادث فيموت؛ ويعنون مبوته أن يهلك جسمه، وتنتقـل احلقيقـة             
  .احملمدية اليت كانت متعينة فيه إىل بدل آخر، فيصبح هو القطب

نقل عن الشعراين أنه ليس للقطبية مدة معينة؛ فقد ميكث القطب يف            : لقطبية مدة ا  ـ١٣
قطبيته سنة أو أكثر أو أقل إىل يوم إىل ساعة؛ فإا مقام ثقيل حتمل صاحبها أعبـاء    

  .املمالك األرضية كلها ملوكها ورعياها

هذه خالصة ما ذكروه    : (ويعقب الشيخ على هذه األساطري، واملضاحك فيقول      
طب، وال يعنينا هنا إثبات أن هذه األساطري تـشبه رأي الـصليبية يف الكلمـة،                عن الق 

فلهذا كتاب آخر إن شاء اهللا إمنا يهمنا إثبات أن ما يقولـه             " اللوغرس"واألفلوطينية يف   
 وعلـى  ـهؤالء يناقض روح اإلسالم ويشاقها بالعداوة والبغضاء، ويـدفع الـصوفية    

  .)٢() عداوة لإلسالم بأم أشد الناسـرأسهم ابن عريب 

                                 
 .وبني الشيخ هنا عدم أمانة الشعراين حىت يف نقله عن شيوخه) ١(
 .)١٧ص(هـ ١٣٨٦ تاريخ٣جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد  )٢(
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  :  بيان باقي أعضاء اململكة األسطورية فيذكر منها ـرمحه اهللا تعاىلـ مث يتابع الشيخ 

 ومها مبرتلة الوزيرين له، واسم األيسر منهما عبد امللك، واسم األمين            Wא�*�*�0ن�
  .عبد ربه

وإذا كانت مهمة القطب حفظ دائرة الوجود كله من عامل الكون والفساد؛ فإن             
  .مهمة اإلمامني حفظ عاملي الغيب والشهادة، وهو ما أدركه احلس

وهم أربعة من أعوان القطب، واحد باليمن وواحد بالشام، وواحـد            Wא2و$�0د�
  .باملغرب، وواحد باملشرق

وهم سبعة، وهم طائفة من أهل الكشف واملشاهدة واحلضور، رحـم            Wא�0�2אل�
  .اس م البالء والفساداهللا بوجودهم العباد والبالد، ويدفع عن الن

�J�0�y3א�W           وهم املشتغلون حبمل أثقال اخللق، وهم مبصر، وعددهم سبعون وقيل
   .)١( ثالمثائة

J���3א�W          وعددهم ثالمثائة وقيل مخسمائة، وقيل أربعون، وهم الذين يستخرجون 
  .خبايا األرض، وقلوم على قلب آدم

  .تهي إليه أيضاًوبالنقباء تقفل الدائرة اليت تبدأ بالقطب، وتن

ولكن هناك غري هؤالء من ليسوا من أهل الدائرة، وهم عامة األوليـاء وهـم               
طوائف كل طائفة هلا عدد ال ينقص؛ فإذا مات الواحد منهم خلفه غـريه يف مرتبتـه،                 

  : ومنهم

 فالضنا عددهم أربعة آالف وكذلك الذخائر ومرتبة هـاتني          Wא���3�0وא�90<������
  .جود الكون، وال يرونه ألم غرقى يف حبار األلوهيةالطائفتني أم يعتقدون و

                                 
 .)١٨ـ١٢ص(هـ ١٣٨٦ تاريخ٣جملة اهلدي النبوي ، العدد السابق  )١(
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���
 وهم مجاعة من األولياء منبثون يف األرض لقضاء مصاحل الناس           0g'W(���א�0��3
وحفظهم ورعايتهم، وال جيوز ملن هو دوم من األولياء أن يتصرف يف شـيء دون أن                

  .يستأذم بقلبه

       واص ـ كما حدث للخ   م قتلوه، ـومن عارضهم أو خالفهم أو تصرف بغري إذ
ملا كثرت منه الشفاعات؛ فأغضب منه ذلك أصحاب النوبة مبـصر، وكـانوا عجمـا؛             
فطعنوه خبنجر مل يتلقه عنه أحد من األولياء سوى الشريف اذوب، ولكنهم طعنوه مرة              

  .أخرى خبنجر يف مشعره فقضوا عليه

ـ ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ ويعلق الشيخ   وهـذا  : (ولعلى تلك األساطري التافهة فيق
اإلفك األسطوري ال هدف له إال القضاء على توحيد اهللا، والقـضاء علـى القـرآن،                
والقضاء على اإلسالم، ال هدف له إال أن يصبح املسلمون إمعات تسخرهم الـصهيونية        

  .الكامنة وراء هؤالء الدعاة ملا شاءت

اره أي مسلم يشعر باألمان والطمأنينة والعزة والكرامة وهـو يـشعر أن أقـد             
، وأي عامل نتصوره وقـد ختلـى اهللا       "اخلواجات"يصرفها هؤالء البله القذرون الدنسون      

   .)١(!)عنه، وتركه جلماعة منهم اخلواجة واألشل وبائع الفول والطفل ؟

مث يرد الشيخ على جممل ما نقله عن الصوفية فيما خيص اململكة الباطنية الومهية              
ـ رمحه اهللا تعـاىل   ـ  شيخ اإلسالم ابن تيمية   بقولوالكذباليت بنوها مبحض اخليال 

وأما األمساء الدائرة على ألسنة كثري مـن        : "يقول اإلمام اجلليل  : رأي ابن تيمية  : (فقال
النساك والعامة مثل الغوث الذي يكون مبكة واألوتاد األربعة واألقطاب السبعة واألبدال      

جودة يف كتاب اهللا وال هـي أيـضاً         األربعني والنجباء الثالمثائة فهذه األمساء ليست مو      
 ال بإسناد صحيح وال ضعيف حمتمل إال لفظ األبدال فقد روي فيهم             ����مأثورة عن النيب    

وال توجـد   ... ����حديث شامي منقطع اإلسناد عن علي بن أيب طالب مرفوعاً إىل النيب             
هذه األمساء يف كالم السلف كما هي على هذا الترتيب، وال هي مـأثورة علـى هـذا            

                                 
هـ ١٣٨٦ تاريخ٧سابقة يف جملة اهلدي النبوي ، مقالة نظرات يف التصوف ، عدد تلك النقول ال: انظر ) ١(

 .وما بعدها) ٢٦ص(
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لترتيب واملعاين عن املشايخ املقبولني عند األمة قبوالً عاماً وإمنا توجد على هذه الصورة              ا
  .عن بعض املتوسطني من املشايخ

وأما لفظ الغوث والغياث فال يـستحقه إال اهللا تعـاىل فهـو غيـاث               : "مث قال 
ـ               م أن  املستغيثني ال جيوز ألحد االستغاثة بغريه ال مبلك مقرب، وال نيب مرسل، ومن زع

أهل األرض يرفعون حوائجهم اليت يطلبون ا كشف الضر عنهم، ونزول الرمحة ـم،              
إىل الثالمثائة والثالمثائة إىل السبعني، والسبعني إىل األربعني واألربعني إىل السبعة والسبعة            
إىل األربعة واألربعة إىل الغوث فهو كاذب ضال مشرك فقد كان املشركون كما أخـرب               

IIII�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :قولهاهللا عنهم ب
U�T�S�RU�T�S�RU�T�S�RU�T�S�RHHHH)ــال )١ �IIII :وقــ �̄®�¬�«�ª�©�¨� �̄®�¬�«�ª�©�¨� �̄®�¬�«�ª�©�¨� �̄®�¬�«�ª�©�¨

¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²�±�°¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²�±�°¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²�±�°¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²�±�°HHHH)ــف  )٢ فكيـ
����:يكون املؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من احلجاب وهـو القائـل تعـاىل              

IIII�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»

Î�Í�Ì�Ë�ÊÎ�Í�Ì�Ë�ÊÎ�Í�Ì�Ë�ÊÎ�Í�Ì�Ë�ÊHHHH)أجيـب   وإذا سألك عبادي عين فإين قريـب      "  )٣ 
  .)٥())٤("دعوة الداعي إذا دعاين فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون 

مث رد عليهم الشيخ رمحه اهللا تعاىل بأم أشد تطرفا حىت من الرافـضة فـبني أن             
 الرافضة تقول بإمام خمتف معصوم أما الصوفية فتفوقها بادعائها بقاء كـثريين ال إمامـاً              

  .واحداً

                                 
 .)٦٧آية:سورة اإلسراء() ١(
  .)٦٢آية:سورة النمل( )٢(
  .)١٨٦آية:سورة البقرة( )٣(
 .)٢٣ ص،  ١ج (، أليب تيميةجامع الرسائل ) ٤(
 .)٣٢ـ٣١ص(هـ ١٣٨٦ تاريخ٧ جملة اهلدي النبوي مقالة نظرات يف التصوف ، عدد) ٥(
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ـ  اهللا تعاىلهرمحـ يقول الشيخ    تزعم أن إمامها )١( عشريةوالشيعة اإلثىن: (..  
 ـ مل خيلف وراءة ذرية  )٢( والثابت أن احلسنيـالثاين عشر حممد بن احلسن العسكري  

 حـىت   هـ وما زال خمتفياً   ٢٦٠قد اختفى، وسنه ثالث أو مخس أو سبع سنوات يف سنة            
ة مبا يعتقد الصوفية يف اخلـضر       اآلن، ولكنه حي، وسيظهر فيما بعد وحياجون أهل السن        

  .والقطب فهم يدينون ببقاء واحد فقط، أما الصوفية فيدينون ببقاء كثريين

إمياننا ـذا   : فإن قال هؤالء الرافضة   : " وقد رد اإلمام ابن تيمية على هذا بقوله       
املنتظر املعصوم مثل إميان كثري من شيوخ الزهد والدين باليـاس واخلـضر والغـوث               

رجال الغيب، وحنو ذلك من األشخاص الذين ال يعرفون وجودهم، وال مباذا            والقطب، و 
يأمرون، وال عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ ملن يوافق هؤالء أن ينكر علينا ما ندعيـه؟                

  :قيل اجلواب من وجوه

 عند أحد من علمـاء املـسلمني        أن اإلميان بوجود هؤالء ليس واجباً     ): أحدها(
كان بعض الغالة يوجب على أصحابه اإلميان بوجود هـؤالء،          وطوائفهم املعروفني، وإن    
 هللا إال من يؤمن بوجود هؤالء يف هذه األزمان، كان قوله             ولياً ويقول إنه ال يكون مؤمناً    

  .، كقول الرافضةمردوداً

أن يقال من الناس من يظن أن التصديق ؤالء يزداد الرجل بـه             ):الوجه الثاين (
 وأن املصدق بوجود هؤالء أكمل وأشرف وأفضل عند اهللا ممـن        ، ومواالة هللا   وخرياً إمياناً

مل يصدق بوجود هؤالء، وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه، بل هو مشابه                
  . على ذلكله من بعض الوجوه، لكوم جعلوا كمال الدين موقوفاً

                                 
تلك الفرقة من املسلمني الذين زعموا أن علياً هو األحق يف وراثة اخلالفة : الشيعة اإلمامية األثىن عشرية هم ) ١(

؛ ألم جعلوا من اإلمامه  أطلق عليهم اإلمامية وقد.  اهللا عنهم أمجعني ـ رضيـ دون الشيخني ، وعثمان 
م ، ومسوا باالثىن عشرية ؛ ألم قالوا باالثىن عشر إماماً دخل آخرهم السرادب القضية األساسية اليت تشغله

كما أم القسم املقابل ألهل السنة واجلماعة يف فكرهم وآرائهم املتميزة ، وهم . بسامراء على حد زعمهم 
، ١ج(ع اجلهين ، وعة امليشرة يف األديان واملذاهب ، ماناملوس. مييعملون لنشر مذهبهم ليهم العامل اإلسال

 .)٥١ص
 .هكذا يف األصل ولعل الصواب احلسن يعين العسكري) ٢(
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فإن العلم  وحينئذ، فيقال هذا القول أيضاً باطل باتفاق علماء املسلمني وأئمتهم،           
 على التـصديق    بالواجبات واملستحبات وفعل الواجبات واملستحبات كلها ليس موقوفاً       

ـ    ك والزهد والعامة أن شـيئاً     ـن من أهل النس   ـبوجود هؤالء، ومن ظ    ن ـ مـن الدي
 موقوف على التصديق بوجود هؤالء فهذا جاهل ضال، باتفاق أهـل             أو مستحباً  واجباً

م باألضرار من دين اإلسالم أن النيب       ـإذ قد عل    والسنة، العلم واإلميان العاملني بالكتاب   
مل يشرع ألمته التصديق بوجود هؤالء، وال أصـحابه         ـ   صلى اهللا تعاىل عليه وسلم    ـ  

  . كانوا جيعلون ذلك من الدين، وال أئمة املسلمني وأيضاً
ب واألوتاد والنجباء وغريها مل ينقـل       ـفجميع هذه األلفاظ لفظ الغوث والقط     

روف أنه تكلم بشيء منها، ـبإسناد معـ صلى اهللا تعاىل عليه وسلم  ـ  النيب  أحد عن
صـلى  ـ   وال أصحابه، ولكن لفظ اإلبدال تكلم به بعض السلف ويروى فيه عن النيب            

حديث ضعيف وقد بسطنا الكالم على ذلـك يف غـري هـذا             ـ   اهللا تعاىل عليه وسلم   
  .املوضع

ه األمور، منهم من ينسب إىل أحد هؤالء        أن يقال القائلون ذ   ): الوجه الثالث  (
ما ال جتوز نسبته إىل أحد من البشر، مثل دعوى بعضهم أن الغوث أو القطب هو الذي                 
ميد أهل األرض يف هداهم ونصرهم ورزقهم، وأن هذا ال يصل إىل أحـد إال بواسـطة                 
 نزوله على ذلك الشخص وهذا باطل بإمجاع املسلمني، وهو من جنس قول النصارى يف             

م كل وىل له كان     ـؤالء يعل ـم من أن الواحد من ه     ـك ما يدعيه بعضه   ـالباب وكذل 
أو يكون، امسه واسم أبيه ومرتلته من اهللا وحنو ذلك من املقاالت الباطلة، اليت تتضمن أن                

  .الواحد من البشر يشارك اهللا يف بعض خصائصه

قول بعضهم  مثل أنه بكل شيء عليم، أو على كل شيء قدير، وحنو ذلك كما ي             
أن علم أحدهم ينطبق على علـم  : ويف شيوخهـ صلى اهللا تعاىل عليه وسلم  ـ يف النيب 

اهللا وقدرته منطبقة على قدرة اهللا، فيعلم ما يعلمه اهللا ويقدر و يقدر على مـا يقـدر اهللا     
عليه، فهذه املقاالت، وما يشبهها من جنس قول النصارى، والغالية يف علي، وهي باطلة              

  . املسلمنيبإمجاع
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  :  وأجزل مثوبته����مث يقول 

أن يقال الصواب الذي عليه حمققو العلماء أن إلياس واخلـضر           ):الوجه الرابع (
ماتا، وأنه ليس أحد من البشر واسطة بني اهللا عز سلطانه وبني خلقه يف خلقـه ورزقـه                  

ادة د إىل السع  ـط يف تبليغ رساالته، ال سبيل ألح      ـره، وإمنا الرسل وسائ   ـوهداه ونص 
  .إال بطاعة الرسل

فهذا ال يتوقف على    . وأما خلقه وهداه ونصره ورزقه فال يقدر عليه إال اهللا تعاىل          
، بـل   حياة الرسل وبقائهم، بل وال يتوقف نصر اخللق ورزقهم على وجود الرسل أصالً            

قد خيلق ذلك مبا شاء من األسباب بواسطة املالئكة أو غريهم، وقد يكون لبعض البـشر          
  .من األسباب ما هو معروف يف البشريف ذلك 

 من البـشر يتـوىل      وأما كون ذلك ال يكون إال بواسطة من البشر، أو أن أحداً           
ذلك كله وحنو ذلك، فهذا كله باطل، وحينئذ فيقال للرافـضة إذا احتجـوا بـضالل                

  .)٢(") ١(IIII_�~�}�|�{�z�y�x�w�v_�~�}�|�{�z�y�x�w�v_�~�}�|�{�z�y�x�w�v_�~�}�|�{�z�y�x�w�vHHHH :الضالل

األبدال والغوث به يقرر فيها     وللعز ابن عبد السالم رسالة مطبوعة يف حلب عن          
 يف حديث صحيح    ����النيب   أن هذه األمساء ليس هلا أصل يف الدين اإلسالمي ومل يؤثر عن           

   .)٣()وال ضعيف
Jא2و����Zد���W� �

لقد أدى اإلميان بتلك الكرامات املنافية لإلسالم واملخالفـة للعقـل الطبيعـي،             
ولياء والصالة هلم ودعائهم وغري ذلك من       واملنافية للفطر السليمة باملتصوفة إىل عبادة األ      

  .نت ذلك يف الفصل اخلاص بالتوحيدمظاهر العبادة، وقد بي

                                 
 .)٣٩آية :سورة الزخرف( )١(
م ـخمتصر منهاج السنة ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاس) ٢(

 عبد اهللا بن حممد  /الشيخ: اختصره) هـ٧٢٨: املتوىف(ي ـبن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقا
م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الثانية، : اليمنية الطبعةاجلمهورية ، ار الصديق للنشر والتوزيع، صنعاءالغنيمان ، د

 .)٤١ـ٣٩ص، ١ج(
 .)٣٤ـ٣٢ص(هـ ١٣٨٦تاريخ ،  ٧ مقالة نظرات يف التصوف ، عدد ،جملة اهلدي النبوي) ٣(
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 عند الـصوفية دخيلـة علـى        ين هنا هو فكرة أن عبادة األولياء      ـوالذي يهم 
  .اإلسالم

ـ ينقل الشيخ ـ  رمحه اهللا تعاىل  إمجاعهم على   عن عدد من املستشرقني الغربيني 
دد يف جانب التوحيد، والذي     ـالم الصحيح املتش  ـخمالفة ملنهج اإلس  أن عبادة األولياء    
ندلسن وجولـد زهـري،     متز ورو هينرش بكر و  : يه، ويذكر من هؤالء   ال يقبل مساومة ف   

  .وليون جوتييه

مث يسائل بعض العلماء املهادنني؛ بل واملعاونني للتصوف واملدافعني عنه يف صور            
نا العلماء إذ يرون أولئك األجانب عـن اإلسـالم          أال خيزي بعض سادات   : (خمتلفة فيقول 

يصدعون باحلق يف هذه املسألة وبقدر ما خيتلف الكاتبون عن اإلسـالم مـن فالسـفة                
 على أمر واحد وهـو تـشدد اإلسـالم يف           األجانب ومستشرقيهم فإم جيمعون مجيعاً    

  ...التوحيد، وأن التوسل باألولياء وقبورهم ليس من اإلسالم

ن نقلنا عنهم اآلن أمجعوا على أن عقيدة التوحيد جلية متام اجلالء يف             وهؤالء الذي 
القرآن، وعلى أن تقديس الولياء والتوسل م وبقبورهم خمالف لروح اإلسالم واعتـربه             

   .)١() يف عقيدة املسلمني فما رأي السادة العلماء خطرياًليون جوتييه تغرياً

قدمت وصفهم هلم بصفات األلوهية؛     وإذا كانت تلك عقيدم يف األولياء؛ وقد        
؛ فإم مع ذلك أسسوا يف الفكر الصويف طريقة الوصول إىل           بل وبصفات الربوبية أيضاً   

  .حبها أن يعبد من دون اهللا تعاىلمرتبة الوالية املزعومة اليت يستحق صا

  .ة اللعينة من يلقب حبجة اإلسالمومن أول من أسس لتلك الفكر

ـ  تعاىلرمحه اهللاـ يقول الشيخ   إن : يقول الغزايل من كتابه اجلواهر الغوايل: ( 
القلب له بابان بأحدمها يطلع على اللوح احملفوظ، ويشبه القلب باملرآة، واللوح احملفوظ             

  .باملرآة يتقابالن، فينتقش ما يف اللوح احملفوظ يف القلب

                                 
 .)٢٤ـ٢٣ص(هـ ١٣٦٧ تاريخ ،١٠، عدد بعن سنن من كان قبلكمي، مقالة لتتجملة اهلدي النبو) ١(
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إذا جلس يف مكان خال وعطل طريق احلواس وقال         : " ما نصه  ١٥ويقول يف ص    
اهللا اهللا اهللا بقلبه دون لسانه أبصر يف اليقظة الذي يبصره يف النوم، فتظهـر لـه                 : دائماً

أرواح األنبياء واملالئكة وانكشف له ملكوت السماوات واألرض، ورأى ما ال ميكـن             
���زو���:"����شرحه وال وصفه كما قال النيب     �-���=���و-������ )١("���א��ض�	�����

IIII�W�V�U�T�S�R�W�V�U�T�S�R�W�V�U�T�S�R�W�V�U�T�S�R�Z�Y�X�Z�Y�X�Z�Y�X�Z�Y�X :����وقال اهللا   

[[[[HHHH)٢(.  

أرأيت إىل الغزايل يزعم هذا الزعم الباطل ويقرر أن اإلنسان يصل عـن هـذا               
   .)٣()؟ ـعليهما الصالة والسالمـ الطريق إىل ما وصل إليه الرسول وجده اخلليل 

 هكذا إذن يستطيع اإلنسان أن يصل إىل النبوة؛ بل إىل أعلى مراتب النبوة فضالً             
فكر الصويف أعلى    أدىن مرتلة من النبوة، وإال فإن الوالية يف ال         عن الوالية على اعتبار أا    

  .مرتبة من النبوة

: على الغزايل ومن بعده املتصوفة كلهم فيقولـ رمحه اهللا تعاىل  ـ مث يرد الشيخ  
   ."للقلب عينان يدرك ما الغيب"ـ يعين الغزايل ـويقول (

½�¾�¿�I�I�I�I��Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À:واهللا يقول

Î�Í�ÌÎ�Í�ÌÎ�Í�ÌÎ�Í�Ì�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï��Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï��Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï��Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�

ß�Þß�Þß�Þß�ÞHHHH)ولكن الغزايل خيالف اهللا فمن نصدق؟ )٤  

  
                                 

 ٧٤٤٠ حديث رقم ، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض، كتاب الفنت وأشراط الساعة،صحيح مسلم) ١(
 .)١٧١ص، ٨ج(

 .)٧٥آية:سورة األنعام( )٢(
 .)١٧ـ١٦ص(هـ ١٣٦٧ تاريخ ،١٠، عدد وي، مقالة هل جتنيت على الغزايلجملة اهلدي النب) ٣(
 .)٥٩آية:سورة األنعام( )٤(
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   ."اخلواص ال إله إال اهللا توحيد العوام وال هو إال هو توحيد: "ويقول... 

واهللا )١("أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلـي ال إلـه إال اهللا              "والرسول يقول   

ــول IIII�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü :يقـ

ë�ê�éë�ê�éë�ê�éë�ê�éHHHH)٣()ومل يقل ال هو إال هو )٢(.   

على مفهوم الويل بشكل عام عند املتـصوفة        ـ   رمحه اهللا تعاىل  ـ   مث يرد الشيخ  
 لكلمـة   ويبني أم فرغوا كلمة ويل من معناها اللغوي والقرآين؛ وجعلوا هلا معىن مرادفاً            

  .الرب واإلله

األثـري يف    وابـن    )٤(ويستدل على ذلك من اللغة بكالم الراغب يف مفرداتـه          
  .)٦( وابن فارس يف معجمه)٥(النهاية

 عنـه  ناقالًـ رمحه اهللا تعاىل  ـ  مث يشفع ذلك بتعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية  
الـبغض  : احملبة والقرب وأصل العـداوة    : ضد العداوة وأصل الوالية   : والوالية: (قوله

 هلـا واألول أصـح       من مواالته للطاعات أي متابعته     والبعد وقد قيل أن الويل مسي ولياً      
��,$�وא�א�/��א8ض����: [����هذا يلي هذا أي يقرب منه ومنه قولـه          : القريب يقال : والويل

����$��א�/�א8ض�	?و���1:ل�ذ!��	��  .)٨() أي ألقرب رجل ذكر)٧(]��25-

                                 
خري الدعاء دعاء يوم عرفة وخري ما قلت أنا : ولفظه) ٥٧٢ ص، ٥ج (٣٥٨٥ حديث رقم ،سنن الترمذي) ١(

 .والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير
 .)١٩آية :سورة حممد( )٢(
 .)١٧ص(هـ ١٣٦٧ تاريخ ١٠الة هل جتنيت على الغزايل ، عدد جملة اهلدي النبوي مق) ٣(
 .)٥٣٦ص، ٢ج(مفردات ألفاظ القرآن للراغب ) ٤(
 .)٥١٠ص، ٥ج (إلبن األثريالنهاية يف غريب األثر ) ٥(
 .)١٤١ص، ٦ج (معجم مقاييس اللغة البن فارس) ٦(
 .)٤٦ص، ١٧ج (٦٧٣٥م  حديث رق، باب مرياث الولد من أبيه، كتاب الفرائض،صحيح البخاري) ٧(

  ٤٢٢٦ حديث رقم ، باب أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر،كتاب الفرائض، صحيح مسلم
 .)٥٩ص، ٥ج(

 .)١٠ص، ١ج (أليب تيميةالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) ٨(
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أن الويل احلق األعظم يف القرآن الكرمي هـو         ـ   رمحه اهللا تعاىل  ـ   مث بني الشيخ  
 القرآن الكرمي بأنه ويل وموىل ووال، واستدل على ذلـك           اهللا، وأن اهللا تعاىل وصف يف     

  :بآيات من كتاب اهللا تعاىل هي 

   .)١(IIIIK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH : قوله تعاىلـ ١

IIII�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º : قوله تعاىل  ـ ٢

È�Ç�ÆÈ�Ç�ÆÈ�Ç�ÆÈ�Ç�ÆHHHH)٢(.   

�IIII�¾�½�¼�»�º�¹ : قوله تعاىل  ـ ٣ �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®
À�¿À�¿À�¿À�¿HHHH)٣(.   

   .)٤(IIII»»»»Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�HHHH : قوله تعاىلـ ٤

   .)٥(IIIIà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�ÕHHHH : قوله تعاىلـ ٥

ــه تعــاىلـــ ٦ IIII�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v : قول

e�d�ce�d�ce�d�ce�d�cHHHH)٦(.   

IIII�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p : قوله تعـاىل   ـ ٧
�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��

¹� �̧¶�µ¹� �̧¶�µ¹� �̧¶�µ¹� �̧¶�µHHHH)٧(.   

                                 
 .)١٩٦آية:سورة األعراف( )١(
 .)١٠١آية:سورة يوسف( )٢(
 .)٩آية:سورة الشورى( )٣(
 .)٤٠آية:سورة األنفال( )٤(
 .)١١آية:سورة حممد( )٥(
 .)٥١آية:سورة التوبة( )٦(
 .)١١آية:سورة الرعد( )٧(
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أن والية املرسلني واملؤمنني نابعة وتابعـة  ـ اىل  رمحه اهللا تعـ مث أوضح الشيخ  

�����IIII�¼�»�º�¹ : على ذلك بآيات كقوله تعاىللوالية اهللا تعاىل مستدالً �̧¶�¼�»�º�¹� �̧¶�¼�»�º�¹� �̧¶�¼�»�º�¹� �̧¶

Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½HHHH)١( 
IIII�d�c�b�a�d�c�b�a�d�c�b�a�d�c�b�a

�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e
|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pHHHH)٢(.  

           م األمر بـاملعروف    مث بني أن أولياء اهللا تعاىل هم املتقون املؤمنون وأن من صفا
والنهي عن املنكر وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة اهللا ورسوله، والركوع والسجود            

  . )٣(والذل هللا سبحانه

قد ركز يف نقله لتلك البـدع علـى أئمـة    ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ وألن الشيخ  
هللا  رمحـه ا   ـ ة مفيدة فقال  ـه خبامتة حسن  ـالتصوف الكبار وخاصة الغزايل ختم كالم     

ـ تعاىل دون معي أنين ـمما قدمت أظن؛ بل أوقن أن العاتبني من كرام اإلخوة سيعتق: ( 
لفهم العامة فيـه واملـسمني      : ما جتنيت على الغزايل، وأن زالت الغزايل ال تغفر ألمرين         

بالعلماء أنه حجة اإلسالم، وألا بذاا كبرية كبرية ال يعفى عنها وحنـن يف حاجـة إىل                 
 فيما خلف املاضون من تراث ديين حىت نصحح بعض القيم اليت سـجلها              النظر الثاقب 

  .يت أضفاها عليهم التاريخ املضللالتاريخ ألناس ثبت أم ال يستحقون تلك القدسية ال

حنن يف حاجة إىل تصحيح القيم الفكرية والذاتية، جيب أن ال جنعل القيمة احلقـة             
ا جيب أن نقتدي    ـب أن نسري، ودامه   ـإال لكتاب اهللا وسنة رسوله، وعلى ضوئهما جي       

  ال بالغزايل؛ بل وال بابن تيمية، أفرضيت يا أخي؟ 

 فيـه؛   وإين فيما أكتب ال أبتغي إال التحذير حىت ال يقع غريي فيما كنت متردياً             
: فمثلي مثل من كان يف محأة قذرة جناه اهللا منها كتب على باا أا مسجد هللا، فأنا أنادي             

                                 
 .)٥٥ آية :سورة املائدة( )١(
  .)٧١ آية :سورة التوبة() ٢(
 .)٣٠ـ٢٨ص(هـ ١٣٨٤ تاريخ ،٢ عدد ،، مقالة نظرات يف التصوفجملة اهلدي النبوي) ٣(
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لشيطان مباءة وللهوى معبد، إين شربت من مسوم الزندقة ما كان يقدم يل يف              يا قوم إا ل   
ـ               ا، ـكاسات من البلور كتب عليها رحيق من اجلنة؛ فأنا أخشى على غريي أن يتعاطاه

أيها الرفاق؛ بل ليكن غضبكم للحق من دين اهللا وحـده، ولـتكن              فال تغضبوا إلنسان  
نكم أن حنطم معا تلك الطواغيت الومهيـة،        مشرقة دي اهللا ورسوله، وال يهول      قلوبكم

IIII�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A وامسعوا قول اهللا  

�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M

\�[\�[\�[\�[HHHH)من دون اهللا ولن نغضب المرئ ننقده مهمـا          فلن نتخذ لنا ولياً    )١ 
عزت مكانته إذا وجدنا من حديثه ما خيالف كتاب اهللا وهدي رسـول اهللا، وال سـيما                 

   .)٢()ين اغتر م التاريخ وخلع عليهم ألقاب القدسية والتمجيدأولئك الذ

K*�Lא�B�A�א �

�*

����3א����������د&�א�-��>�وא �
لقد كان املسلمون عرب تارخيهم يستقون املعلومات من مصادر موثوقة معتمـدين       

  .ستوى إدراكهيف ذلك على النقل والعقل؛ كل يف جمال اختصاصه، ويف م

ل السنة واجلماعة معتدلني يف هذا اال معطني النقـل مكانتـه            ومن هنا ظل أه   
  .الئقة به دون إمهال للعقل ودورهال

ويف فترة ظهور الفرق اإلسالمية نشأت جدلية العقل والنقل؛ وافترقت الفـرق            
  .السنة هو تقدمي النقل على العقلحوهلا وكان مذهب أهل 

أن العقل السليم ال ميكن ـ عاىل  رمحه اهللا تـ بل وقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية  
درء " مع النقل الصحيح الصريح، وألف يف ذلك كتابه املـشهور    حبال أن يتعارض أصالً   

  ."تعارض العقل والنقل

                                 
 .)٢٥٧آية:سورة البقرة( )١(
 .)١٩ـ١٨ص(هـ ١٣٦٧تاريخ ، ١٠ة هل جتنيت على الغزايل، عدد ، مقالجملة اهلدي النبوي) ٢(
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ئق األمور  مث ظهر املتصوفة، وجاؤوا ببدعة الذوق، وفكرة الكشف؛ ومعرفة حقا         
  .عن طريق الكشف والذوق

ق الذوق والكشف ال بد من تعريـف        وقبل اخلوض يف تلقيهم املعارف عن طري      
  .املصطلحني حىت منيز ما يراد بكل منهما

�ًE=Agوא�
P���.%א�9وق�وא���/��$W� �

  : يرد الذوق يف اللغة العربية على معان منها

  .هذا ذواقه ومذاقه طيب: الطعم؛ فتقولـ  ١

رفته، قـال   خربته وع   أي ذقت فالناً : اخلربة يف الشيء ومعرفته متام املعرفة؛ فتقول      ـ   ٢
  .أي خربته )١(IIIIy�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�rHHHH تعاىل

 أي ارم ا لتعـرف لينـها        ذق هذا القوس  : جتربة الشيء لتعرف حقيقته، فتقول    ـ   ٣
  .وشدا

�I�I�I�I��º�¹ :؛ قال تعاىل)٢(وقد يكون الذوق بالفم وبغريه �̧¶�µ�º�¹� �̧¶�µ�º�¹� �̧¶�µ�º�¹� �̧¶�µ

»»»»HHHH)وقال   )٣: IIII�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z

o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�eo�n�m�l�k�j�i�h�g�f�eo�n�m�l�k�j�i�h�g�f�eo�n�m�l�k�j�i�h�g�f�eHHHH)٤(.  

��=A0gvא��ما جيده العامل على سبيل الوجـدان       "يعرف الصوفية الذوق بأنه      �و
   .)٥("والكشف ال الربهان والكسب، وال على طريق األخذ باإلميان والتقليد

                                 
  ).٩آية:سورة الطالق( )١(
  .)٢٠٤ /٩( لألزهري ، ذيب اللغة) ٢(
 .)١٠٦آية:سورة آل عمران() ٣(
 .)٥٦آية:سورة النساء( )٤(
 .)١٠٥ص( هذه هي الصوفية  عننقالً) ١٩٣ص" (مطلع خصوص الكلم"القيصري يف كتابه ) ٥(
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ويعرفه اجلرجاين بأنه عبارة عن نور عرفاين يقذفه احلق بتجليه يف قلوب أوليائـه              
  .  )١( تاب أو غريهيفرقون به بني احلق والباطل من غري أن ينقلوا ذلك من ك

اعلـم أن العلـوم الذوقيـة    : "ويبني ابن عريب مصدر هذا الذوق الصويف بقوله     
   .)٢("ترجع إىل عني واحدة احلاصلة ألهل اهللا خمتلفة باختالف القوى احلاصلة، مع كوا

�ًE=Agوא�
P���.%א��W� �

  .)٣( ويغطيه يعرف علماء اللغة الكشف بأنه اإلظهار ورفع شيء عما يواريه

ويف االصطالح هو االطالع على ما وراء احلجاب من املعاين الغيبيـة واألمـور              
  .)٤(  وشهوداًاحلقيقية وجوداً

h�/�A��
�Wو��+�ذ���3��Sא����� �

، ق التجلـي    ـون بطري ـف واالطالع على الغيب يك    ـالكش: يقول ابن عريب  
  .)٥( إما بالترتل أو بالعروج

   Wو��3@�4:.��ن

 يقَظَةً  ����، ويقصدون به أخذ األحكام الشرعية عنه        ���� الكشف من النيب  : األول
  .عياذًا باهللا تعاىلـ أو مناما، ومعلوم أنَّ هذا من الضالل البعيد 

ـ ����ـ الكشف من اخلضر  : ثانيا  حيث تكثر حكايات الصوفية عن لُقيـاه   
مهـم األوراد   واألخذ عنه أحكاما شرعية وعلوما دينية إضافة إىل أم يدعونَ أنـه يعلِّ            

  .)٦( واألذكار واملناِقب
                                 

 .)١٤٤ص(للجرجاين ، التعريفات ) ١(
 . بنصه مع حذف كلمة منها بعد كلمة احلاصلة٦٧ص بن عريب ، الفصوص احلكم  )٢(
 .)١٠٩٧ص(للفريوزآبادي ، قاموس احمليط ) ٣(
 .)٢٣٧ص(للجرجاين ، التعريفات ) ٤(
 ،املنشأ واملصادر..  عن التصوفنقالً.  هـ١٣٣٦ ط مطبعة بريل ليدن ٣٥إنشاء الدوائر البن عريب ص ) ٥(

 .)١٨٢ص(إحسان إهلي ظهري 
: ةـف الطبعـز اخللـد العزيـن عبـد املبتدعة ، سعود بـد السلف وعنـل العقيدة عنـأصول مسائ )٦(

 ) ٢٧ص، ١ج(  .هـ١٤٢١/هـ١٤٢٠




�����Wא�����א�������������א�����
�و����א���ق�א� W"!�د ���א��د��

 
  ٦٩٠ 

جهالة من يعتمد على ذوقه يف ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ وقد أوضح العالمة ابن القيم  
ومن الناس من تكون له القوة العملية اإلرادية وتكون أغلـب      : (معرفة ربه أو دينه فقال    

غبـة يف اآلخـرة   القوتني عليه وتقتضي هذه القوة السري والسلوك والزهد يف الدنيا والر   
واجلد والتشمري يف العمل ويكون أعمى البـصر عنـد ورود الـشبهات يف العقائـد                
واالحنرافات يف األعمال واألقوال واملقامات كما كان األول ضعيف العقل عنـد ورود             
الشهوات فداء هذا من جهله وداء األول من فساد إرادته وضعف عقله وهـذا حـال                

سالكني على غري طريق العلم بل على طريـق الـذوق           أكثر أرباب الفقر والتصوف ال    
مباذا يعبده فتـارة     والوجد والعادة يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه ال يدري من يعبد وال           

ف رأس  ـيعبده بذوقه ووجده وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معني أو كـش             
لقني وليس له أصل    أو حلق حلية وحنوها وتارة يعبده باألوضاع اليت وضعها بعض املتحذ          

 طرق ومتاهات ال حيـصيها       ما كان وهناً   يف الدين وتارة يعبده مبا حتبه نفسه وواه كائناً        
  .)١()إال رب العباد

00
��L������C00/�{�800"!�00د�א��6�.00�����00>�א$�
��M00*���4!�00א�D�00ن�א����א��:�00+�
��Wא�9وق�وא�%.� �

در املعـريف عنـد   أن الذوق هو املصـ رمحه اهللا تعاىل  ـ يوضح الشيخ الوكيل  
   .وسيلة املعرفة عند الصوفية: (الصوفية فيقول

ويدين الصوفية ببهتان آخر يدمغها باملروق عن اإلسالم، ذلك هو اعتقادهـا أن             
ـ   ال الشرع، وال العقل    ـ "يعين به الذوق اخلاص بكل إنسان     "الذوق الفردي     هـو   ـ

وما يـستحيل   : مل نقل " له   معرفة اهللا وصفاته، وما جيب    . وحده وسيلة املعرفة ومصدرها   
ـ     ـب له كل ش   ـسبحانه جي  ة تؤمن بأنه  ـألن الصوفي . عليه يء، ـيء، ألنه عني كل ش

 الذي يقوم حقائق األشـياء،  ـ أي الذوق  ـ، فهو  "فال يستحيل عليه نقص وال عجز

                                 
، دار  )هـ٧٥١: املتوىف(ة طريق اهلجرتني حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزي) ١(

 .)٢٨٧ص (هـ ١٣٩٤الثانية، : السلفية، القاهرة، مصر الطبعة
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وحيكم عليها باخلريية أو الشرية، باحلسن أو القبح، بأا حق أو باطل، فال جرم أن تدين                
ة منها تعبد وثناً بغري     ـب أن ترى النحل   ـة بعدد عديد من أرباب وآهلة، وال عج       الصوفي

ما تعبده به أخرى، أو ختنع لصنم يكفر به سواها من النحل الصوفية، وال عجـب مـن     
الفردي حاكماً وقيماً على املسميات وأمسائها، فيضع       " الذوق"ذلك كله، ما دامت جتعل      
هذه احلدة يف تـوتر التنـاقض صـبغة         . ه مرة أخرى  بنقيض للشئ معناه مرة، مث ينسخه    

الصوفية دائماً يف منطقها املخبول، ولقد ضربت الصوفيني أهـواء أحبـارهم بـاحلرية              
ده ـوالفرقة، فحالوا طرائق قدداً، تؤله كل طريقة منها ما ارتضاه كاهنها صنماً له، وتعب             

واحد، وغاية واحدة،    ىعلى حني جيمعهم على الوحدة هو     !! مبا يفتريه هواه من خرافات    
   .)١()هي القضاء على اإلسالم واجلماعة اإلسالمية

كل صويف يـؤمن بـأن      : (ويوضح اعتمادهم على الذوق يف موضع آخر فيقول       
وحده هو وسيلة املعرفة، أما العقل عندهم، فطاغوت أخرق، أمـا الـشرع،             " الذوق"

أو هو نوع مـن     !  واحدة فمادية تنسب خمالبها يف الصخر، دون أن ترمق السماء بنظرة         
وقـد يـرى    ! عبادة التاريخ امليت؛ وهلذا تتباين عندهم قيم األشياء، تبعاً لتباين األذواق          

و ال يضريهم أن يتوتر التناقض بني ما يؤمن به          ! الصويف الباطل، فيما يرى غريه فيه احلق      
  .صويف، ويكفر به آخر غريه، فكالمها يف الدين صويف على حق

إذ رمبا حكمت بالشرع أو بالعقل      !" من اعترض، انطرد  "يتهم  ولعل هذا سر فر   
فتعرض نفسك للطـرد مـن      ! شيخك حق " ذوق"ه باطل، وهو يف     ـعلى شيء ما بأن   

  .)٢( )حظريته

فالذوق إذن ال خيضع للفكر وال ميكن : (بقولهـ رمحه اهللا تعاىل  ـ مث يرد عليهم  
وذا استطاع الـصوفية    . لتجربةاالستدالل عليه بالعقل، وال يستمد من احلس وال من ا         

                                 
 .)٦٦ص(، عبد الرمحن الوكيل هذه هي الصوفية ) ١(
 .)١٥٦ص( املرجع السابق )٢(
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 أن يتخلصوا من ربقة العقل، وأن يفروا من حقائق الـدين الـيت   ـ كما خيل إليهم  ـ
ومن ذلك نفهم ملاذا ينفر الصوفية من الدليل العقلي واحلجة          . تصدم أذواقهم ومعارفهم  

ءم مع العقل    يتال القرآنية، وملاذا ال يرتضوما ونفهم أيضا ملاذا يرد يف كل كالمهم ماالً           
  .)١()والشرع

املعرفة  عليهم يف مسألة تلقيـ رمحه اهللا تعاىل  ـ إذن ميكن تلخيص رد الشيخ  
  : عن طريق الذوق بأدلة منها

ل والعقـل  ـن طريق النقـة عـي املعرفـاع من تلقـف ملا عليه اإلمجـ أنه خمال ـ ١
  .ال الذوق والكشف

اق خمتلفة؛ وإذا استمد منـها اإلنـسان         أنه يفضي إىل التناقض العقلي؛ إذ األذو       ـ ٢
معارفه سوف تصبح هناك أديان بعدد األفراد؛ ولن يتحد ذوقان وبالتايل دينـان،             

  .وهذا خمالف للدين والعقل

 للمعرفة هو هروم من ربقة الدين        أن من أسباب جعلهم الذوق الفردي مصدراً       ـ ٣
 من الـدين أو العقـل؛       والعقل؛ وبالتايل إطالق أنفسهم على شهواا دون رادع       

،  علميـاً  وبالتايل فاألساس الذي جعلهم يتخذون الذوق وسيلة للمعرفة ليس أمراً         
  .وإمنا هو جمرد هوى متبع

 أم متناقضون حىت يف تأسيس قاعدة أن الذوق وسيلة للمعرفة؛ إذ أـم يبنـون     ـ ٤
مـن  "عـدة  عليها بعض القواعد الصوفية املتعلقة بعالقة الشيخ مبريده، ومنـها قا   

، وتوضيح ذلك أنه لو كان الذوق الفردي وحده وسيلة للمعرفـة     "اعترض انطرد 
فلماذا ال ميكن ملريد أن يعترض على أوامر شيخه باعتبار أن ذوقه خمالف لـذوق               
شيخه؟ الصوفية ال يؤمنون بذلك بل مينعون العتراض على الشيخ؛ ويصفون مـن         

  . فقد تناقضوا يف مسألة الذوقومن هنا .يعترض عليه بأنه مطرود من الرمحة
 

                                 
 .)٤٣ص(هـ ، ١٣٦٨جملة اهلدي النبوي ، مقالة صوفيات ، تاريخ ) ١(
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ـ ١٢٦٠ سنة )١(البابية والبهائية حركة نبعت من املذهب الشيعي الشيخي    /هـ
 اإلجنليزي ـدف    واالستعمارلعاملية   الروسي واليهودية ا   االستعمارم حتت رعاية    ١٨٤٤

  .لمني وصرفهم عن قضاياهم األساسيةإفساد العقيدة اإلسالمية وتفكيك وحدة املس
ا يعتقـده   ماملريزا علي حممد رضا الشريازي ، أعلن أنه الباب نسبة إىل            أسسها  

هـ وأنه رسول وعياذاً    ١٢٥٩ سنة   املتويفالشيعة الشيخية من ظهوره بعد وفاة الرشيت        
  .باهللا أفضل

  .يف شخصه حلوالً مادياً وجسمانياًمث ادعى حلول اإلهلية 
ريزا حيي علي فنازعه أخاه املريزا حسني علي امللقـب          م الباب باخلالفة لل   وأوصى

الباب وأنه رسول    مريديه أنه املظهر الكامل الذي أشار إليه         إمام يف بغداد    وأعلنبالبهاء  
تنهي العمل الذي بشر به البـاب وأن دورتـه هـي            اهللا الذي حلت فيه الروح اإلهلية ل      

  .)٢("...الثانية يف الدورة العقائديةاملرحلة 

                                 
 أمحد زين الدين / الشيخ الشيعة االثىن عشرية املنسوبة إىل زعيمها الوطين املدعوإفرازاتاحد : الشيخية ) ١(

 اهللا ـ تعاىل لاعتقادهم حبلو:  خارجة عن اإلسالم منها واعتقاداتاألحسائي البحراين ، وللشيخية أفكاراً 
، كما يعتقدون أن احلقيقة احملمدية جتلت يف األنبياء قبل  وأوالده وأم مظاهر اهللا����عن قوهلم ـ يف علي 

، وبعد فترة انقطاع الثىن عشر ـ واألئمة ا����لت يف النيب حممد ـ  ـ جتلياً ضعيفاً مث جت����النيب حممد ـ 
وقد خلفه من بعده .  كاظم الرشىي وأتباعه: أمحد األحسائي مث من يأيت بعده من تالميذه مثل/جتلت يف الشيخ
) ١٠٨٣، ص٢ج(واملذاهب املوسوعة امليسرة يف األديان  . املريزا علي حممد مؤسس البابيةكاظم الرشي مث

 .رف يسريبتص
 .بتصرف) ٤١١ـ٤٠٩، ص١ج(املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب ، مانع اجلهين ، ) ٢(




�Wא�����א������������א�������و����א��ق�א��������� �Wد"�!�א��د�

 

 

  ٦٩٥ 

 بـدعوا،    لألوىل، وقياماً  فالبابية إذن هي أصل البهائية، وتعترب األخرية امتداداً       
  .)١(فالباب الذي يدعى مريزا علي بن حممد رضا الشريازي هو مؤسس البابية يف إيران

 مـارس  ٢٣هـ املوافق١٢٦٠ مجادى األول عام ٥لة اخلميس وكان ذلك يف لي 
  .م ويعترب هذا اليوم لدى البابية عيد البعث، وحترم فيه األعمال١٨٤٤عام 

وكانت بداية هذا الباب زعمه أنه باب للوصول إىل اإلمام املنتظر الذي يعتـرب              
  .ميان به من أسس العقيدة الشيعيةاإل

ن أصبح يقول إنه املهدي املنتظر، وأن جـسم         إىل أ " الباب" ومن مث تطور هذا     
املهدي اللطيف قد حل يف جسمه املادي، وأنه ظهر اآلن يف هذا العامل ليمحـو الظلـم                 

  .)٢( ويبدد اجلور وينشر العدل
وكان للباب كامت ألسراره وهو املال حسني البشروئى، وكان يسمى وسط البابية            

  .باب الباب
أة هذه الفرقة، تبني أن وراء نشأا وتنظيمهـا         وعند التحقيق يف تاريخ ظهور نش     

، الذي كانت وظيفته الظاهرة مترمجاً بالـسفارة        "كنياز دالكوركي " اجلاسوس الروسي   
الروسية يف طهران، مث تظاهر أنه اعتنق اإلسالم وقد لعب دورا خطريا يف ضم جمموعـة                

 علي املازندراين واملولود    حسني: من الرجال إىل هذه العصابة؛ إذ جلب هلا رجالً يقال له          
، وقـد   )٣(هـ١٢٣٣من قرى املازندران، وقيل كانت والدته بطهران عام         " نور"بقرية  

  .)٤( أوصى إليه هذا اجلاسوس بعد ذلك بدعوى األلوهية والتلقب بالبهاء

                                 
 .)٦١ص(هـ، ١٤٢٧أسعد السحمراين، در النفائس، طبعة ثانية .البهائية والقاديانية، د) ١(
) ٥٤ص(ـ ه١٤٢٦ام ادد، الطبعة األوىل ـري، دار اإلمـان إهلي ظهـالبابية عرض ونقد، إحس: انظر) ٢(

 .وما بعدها
" البهائية، نقد وحتليل" عن  ط عريب، نقالً،)٣١ص( ألسلمنت، الداعية البهائية، ،"اء اهللا والعصر اجلديد) "٣(

 .)١٣ص(هـ ١٤٢٦إحسان إهلي ظهري، درا اإلمام ادد، القاهرة، 
قيدة، خالد حممد عبده، الشعاع للنشر، املوسوعة البهائية، دراسة نقدية للديانة البهائية، التاريخ والنشأة والع) ٤(

 .)٢٨ص(م، ٢٠٠٦الطبعة األوىل 
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  . واستعمله لكل ما يريد
لقبـه  كما ضم إىل هذه العصابة حيىي املازندراين األخ غري الشقيق حلسني علي و            

  .)١( بعد ذلك بصبح األزل
فإن األخري مل يعتربه مـن      ". الباب الشريازي "لدعوة  " حسني علي "رغم انضمام   

وهم األشخاص الذين يشكلون صفوة الزعامة لدعوة البابية؛ بل قيل إنه           " حروف حي "
ما دفـع   " حروف حي "أمهله وأدخل أخاه األصغر حيىي الذي مل يبلغ احللم بعد يف عداد             

  .)٢( وحتني الفرص لالنشقاق وهو ما حدث بالفعل" الباب"إىل احلقد على " عليحسني "
واخلالصة أنه يف التاريخ املذكور أعلن علي حممد الشريازي بتـشجيع حـسني             
البشروئي وتدبري اجلاسوس الروسي أنه الباب إىل الغائب الذي بالسرداب، مث توجه من             

  . شرياز إىل بو شهر متخفياً
 يذيع أنه رأى الباب بعينه وبدأ بدعوة الناس إىل متابعته وأطلق            وأخذ البشروئي 

  .)٣( )البابية(على من تبعه اسم 
 مث مل يلبث البشروئي أن طور التصور يف دعوته إىل الباب؛ فحوله مـن بـاب                
 )٤(املهدي إىل املهدي نفسه، وانضم إليه يف ذلك رجل يقال له حممد علي البارفروشـي              

 وتوجهوا  )٥(عة عشر رجالً وامرأة وهي امللقبة لديهم بقرة العني        وآخرون بلغ عددهم سب   
وصاروا معه تسعة عشر شخصاً؛ فلذلك      ) الباب(إىل بوشهر واجتمعوا بزعيمهم اجلديد      

أن جيعل عدة الشهور تسعة عشر شهراً والشهر تسعة عشر يوماً واعتـرب             " الباب"قرر  
 هــ هـو بـدء       ١٢٦٠ىل سنة    من مجادى األو   ٥ه يوم   ـاليوم الذي أعلن فيه دعوت    

  .التاريخ

                                 
 .م١٩٢٥سنة " السوفيتية"نشرت مذكرات هذا اجلاسوس يف جملة الشرق ) ١(
 .)١٨ص (" البهائية نقد وحتليل" عن  نقال٣ًج، ٧٨٥ص" دائرة املعارف األردية) "٢(
 .)٢٩ص(، خالد حممد عبده املوسوعة البهائية ) ٣(
 .تأيت ترمجتهس) ٤(
 .ستأيت ترمجتها) ٥(
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إىل مجع  " الباب"ولكن بقي التنظري الفكري دون مستند للدعوة اجلديدة مما دفع           
  .)١( "البيان" عن العقلي والعقدي ومساها مجل متناقضة مملوءة بالفساد التعبريي؛ فضالً

لتعلـق  وسار الباب وأتباعه من بعده يف الدعوة إىل البابية ومعتقداا الفاسدة وا           
   ."البيان"بكتاب الباب الذي أمساه 

والذي قال عنه بأنه يفوق القرآن، وأنه يتحدى أي شخص يأيت بباب من أبواب              
كمـا أن   . وهو كتاب البابية املقـدس    . البيان العريب : البيان العظيم، أو ما يسميه الباب     

بهائيون بعد ظهـور    وهذا الكتاب حرقه ال   . البيان الفارسي : للباب كتاباً ثانياً يطلق عليه    
  .األقدس، كتام املقدس

وقد ثار علماء شرياز على دعاة البابية فقبض واليها حسني خان عليهم، مث أمـر          
بإحضار الباب من بو شهر فأحضر وأحيل إىل جملس احلاكم فخر علـى األرض ترتعـد             

مث رأى  . م١٨٤٧فرائصه فلطمه احلاكم وبصق يف وجهه مث رمي به يف الـسجن سـنة               
ف على  ـن، وأظهر له أنه تأس    ـاكم أن خيتربه بنفسه فأرسل إليه وأحضره من السج        احل

ولـة  ما بدر منه فانطلق الباب املغرور مينيه بأنه سيجعل منه سلطاناً فيما بعد علـى الد               
مث فوجئ الباب حبشد من العلماء يف قصر        . لدنيا كلها له وألتباعه   االعثمانية حينما تدين    
حلاكم بأنه مجعهم للتمكني لدعوته وإعالا فاغتر الباب وحـضر          احلاكم ففزع فأومهه ا   

جملس العلماء ثابت اجلنان مث بدأ خياطب العلماء بقوله إن نبيكم مل خيلف لكم بعده غري                
القرآن فهاكم كتاب البيان فاتلوه جتدوه أفصح عبارة من القرآن، وملا اطلع العلماء عليه              

 اللغة فلما نبهوه إىل هذه األخطاء ألقى اللوم على          وجدوه كفراً بواحاً وأخطاء فاحشة يف     
  !!.الوحي الذي جاء ا

ن أنـه   ـوا عليه ضرباً فأعل   ـه فعلقوه من رجليه مث اال     ـوهنا أمر احلاكم رجال   
واِق على دابٍة شوهاء مث أعيـد إىل سـجن          ـكفر بدعوته ورضي أن يطاف به يف األس       

  .شرياز

                                 
 .)٦٥ص (، أسعد السحمراين البهائية والقاديانية ) ١(
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وس روسي آخر هو منوجهر خان األرمين       بيد أن اجلاسوس الروسي بواسطة جاس     
الذي دفعته احلكومة الروسية إلعالن إسالمه فغمره الشاه بالفضل وأواله ثقتـه وعينـه    
. معتمداً للدولة يف أصفهان استطاع هذا أن خيلص الباب من السجن ويهربه إىل أصفهان             

ـ     وملا مات منوجهر عثر بالباب ميرح يف قصره فقررت احلكو          ة مـاكو   مة نفيـه إىل قلع
  .)١(بأذربيجان

��4D�5<����\]'١٢٦٤*;W�� �

ويف هذه األثناء اجتمع الدعاة املرتدون الثمانية عشر وقرروا أن حيضروا معهـم             
كل الذين استمالوهم وأن يعقدوا منهم مؤمتراً يف صحراء بدشت بني خراسان ومازندران 

ازندراين الـذي   وقرة العني وحسني علي امل    ) حسني البشروئي (وعلى رأسهم باب الباب     
تلقب فيما بعد بالبهاء وجعلوا الدعوة الظاهرة هلذا املؤمتر هي التفكري يف الوسائل املمكنة         

  .إلخراج الباب من السجن، أما املقصود هلذا املؤمتر فهو إعالن نسخ دين اإلسالم
" قـرة العـني   "ومل يكن هناك من ميلك الشجاعة إلعالن نسخ اإلسالم سـوى            

اسهم وأعلنت بشكل واضح وقح أن أحكام اإلسالم قـد نـسخت            فاندفعت تلهب مح  
  .بظهور الباب

مث االت على أحكام اإلسالم بالسب والشتم وأعلنـت اإلباحيـة يف أبـشع              
  .صورها، وأن الصالة والصوم وسائر أحكام اإلسالم منسوخة ال جيوز العمل ا

الدولة يف إيـران    وبعد انفضاض املؤمتر وتسرب أنبائه ثارت ثائرة رجال الدين و         
فطلب الشاه من ويل عهده ناصر الدين وهو يف تربيز أن حيضر الباب من سـجنه فـأقر        

مـا الـنقص    : ه إليه العلماء هذا السؤال    ـالباب أمام العلماء بأنه جاء بدين جديد فوج       
ان؟ فارتج الدعي   ـت به هذا النقص لو ك     ـالذي رأيته يف دين اإلسالم وما الذي كمل       

، فاستقر الرأي على وجوب قتله مرتداً بعد أن أطبق العلماء علـى كفـره               ومل جيد شيئاً  
  .وردته

                                 
 .وما بعدها) ٨١ص(، إحسان إهلي ظهري البابية، عرض ونقد ) ١(
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وملا جاء وقت التنفيذ محل الباب من سجنه ومعه أحد أتباعه إلعدامهما يف أحد              
ميادين تربيز الذي كان مكتظاً بفئات كثرية من الناس حضروا ليشاهدوا مصرع هـذا              

تصل بقائد الفرقة املكلفة بتنفيـذ حكـم        الضال بيد أن القنصل الروسي استطاع أن ي       
  . اإلعدام وأن يغريه برشوة كربى ليحاول إنقاذ الباب

وشد هذا الباب إىل عمود طويل ومعه تابعه والناس يلعنونه ويستعجلون الفتك             
به، وأطلق اجلنود مثامنائة رصاصة استقرت كلها يف جسد تابعه املغرور غري واحدة مـن               

احلبل الذي ربط به الباب وحينما إجناب الدخان الكثيـف          هذه الرصاصات فقد قطعت     
رأى الناس جسد التابع ممزقاً حتت العمود، أما الباب فقد فر، غري أن بعض اجلند الذين                
كانوا يعرفونه وجيهلون قصد قائدهم مزقوا جسده بالرصاص فاار قنصل الروس وبكى            

لوحوش بعد أن صور قنـصل      وقد تركت جثته يف خندق طعاماً ل      . من هول ما أصيب به    
الروس اجلثة وبعث بالصورة إىل حكومته مث نكلت احلكومة بأتباعه وأعدمت الكثري منهم   

   .)١( ومن بينهم قرة العني

����

��Qא��b�W� �

ـ   ة ـبعد أن قُتل الباب حاول الروس اختيار شخص آخر من أتباعه ليكون خليف
قلت ملريزا حسني علي    : "كراتهوس الروسي كنيازد الكوركي يف مذ     ـله، ويقول اجلاس  

 ونفر آخرين أن يثريوا الغوغاء بالضجيج والتظـاهر، ففعلـوا وأطلقـوا             ـ  البهاء ـ
فقُبض على كثريين، منهم حسني علـي املازنـدراين         . الرصاص على الشاه ناصر الدين    

وبعض آخر من أصحاب السر، فتوسطت هلم وشهدت ومعي عمال السفارة وموظفوها            
وقلت ملـريزا حـسني    .  بابيني، فنجيناهم من املوت وسريناهم إىل بغداد       أن هؤالء ليسوا  

، وأعطيتهم مبلغاً   )من يظهره اهللا  (اجعل أنت أخاك املريزا حيىي وراء الستر وادعوه         : علي
فشكلوا يف بغداد تشكيالت وجعلوا     . كبرياً فأحلقت به يف بغداد زوجته وأوالده وأقرباءه       

  . له كاتب وحي

                                 
 . وما بعدها)٧٣ص(، إحسان إهلي ظهريالبهائية عرض ونقد ) ١(
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 الروسية يف طهران دعمها لكل من اعتنق البهائية، بل مل يكن            وواصلت السفارة 
  .)١( "هلم البتة مأوى سوانا

دب اخلالف بني البابيني فتبعت مجاعة حسني املازندراين وتبعت أخرى أخاه حيىي            
  . ورفضت مجاعة أن تنصاع ألحد الرجلني

  . وبدأ الرتاع بني هذه الفرق الثالث

دوده ـ عن ح  داًـم يف بغداد بعي   ـة رغم مقامه  ران أن البابي  ـاه إي ـوتأكد لش 
 على دولته فطلب من احلكومة العثمانيـة إخـراجهم مـن            ما زالوا ميثلون خطراً دامهاً    

العراق، فأصدرت أمرا بنفي حسني املازندراين وأخيه وأتباعهمـا إىل اآلسـتانة سـنة              
  .هـ١٢٨١

يل فاستغل حـسني    وجتمع هؤالء يف حديقة جنيب باشا وايل بغداد استعداداً للرح         
املازندراين اجتماع هؤالء وأعلن أنه املوعود الذي جاء الباب ليبشر به وأنه اء اهللا، وأن             

  . الغاية من ظهور الباب أا كانت إلعداد الناس لقدوم اء اهللا

وما أن وصل هؤالء إىل اآلستانة حىت طلب السفري اإليراين نقلهم إىل مكان بعيد              
إىل أدرنة وفيها احتدم الرتاع بني األخـوين فعـرف أتبـاع حيـىي             عن العاصمة فنقلوا    

باألزليني؛ إذ صار حيىي يلقب صبح األزل وعرف أتباع حسني بالبهائيني إذ أطلق علـى               
  .نفسه لقب اء اهللا

وحاول حسني القضاء على أخيه بدس السم له كما حاول قتله غيلة ممـا حـدا     
 حسني إىل عكا يف فلسطني وقد عمدت احلكومة         باحلكومة إىل نفي حيىي إىل قربص ونفي      

  .العثمانية إىل إقامة عيون على كل واحد من األخوين من أتباع اآلخر

                                 
 . وما بعدها)٦٢ص(، إحسان إهلي ظهريالبهائية عرض ونقد ) ١(
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وما أن وصل حسني إىل عكا واستمر يف سجنها حوايل أربعة أشهر حىت امتدت              
طلق  والصهيونية إلمداده باملال الوفري ويئته للدعوة لدينه اجلديد، وأ         )١(األيدي املاسونية 

 من قبل اليهود الذين دعموه باملال        حافالً سراحه من السجن فاستقبل مع أتباعه استقباالً      
ويف عكا ما لبث أن دبر مؤامرة ألتبـاع أخيـه           " البهجة" يعرف باسم    وأسكنوه قصراً 

فأبادهم ليالً باحلراب والسواطري مما محل احلكومة علـى اعتقـال البـهائيني يف أحـد                
ضع أتباعه يف مرتل آخر وأذن ألتباعـه ولغريهـم يف زيارتـه             كما و . معسكرات عكا 
  .والتحدث إليه

بدأ حسني املازندراين بدعوى أنه وصي الباب مث زعم أنه املسيح قد نزل مث ادعى      
لنفسه النبوة مث زاد يف تبجحه وادعى أنه إله السماوات واألرض زاعماً أن احلقيقة اإلهلية           

  .)٢( ها فيهمل تنل كماهلا األعظم إال بتجسد
أن (وقد أمدته الصهيونية بلقب اء اهللا املوجود يف املزامري إذ قـد ردد فيهـا                

فزعم أو زعموا له أنه هو هذا البـهاء وأنـه مظهـر اهللا     ) السماوات حتكي عن اء اهللا    
األكمل، وأنه موعود كل األزمنة وجميئه الساعة الكربى وقيامه القيامة واالنتماء إليه هو             

 على وجهه؛   الفته هي النار، حىت وصل به احلال إىل ادعاء األلوهية ووضع برقعاً           اجلنة وخم 
  !!بزعم أنه ال جيوز ألحد أن يطلع على اء اهللا

وأخذ ينسخ من البابية ما ال يوافق هواه، وألف اإلتقان واإلشراقات وجمموعـة             
هو أهـم    صفحة و  ٥٢هـ، يف   ١٣٤٩األلواح واألقدس املطبوع ببغداد ألول مرة عام        

                                 
منظمة يهودية سرية هدامة ، إرهابية غامضة ، : لغة معناها البناؤون األحرار ، وهي يف االصطالح : ملاسونية ا) ١(

وتتستر . حمكمة التنظيم ، دف إىل ضمان سيطرة اليهود على العامل وتدعو إىل االحلاد واإلباحية والفساد 
 اعضائها من الشخصيات املرموقة يف جلُّ) حرية ـ إخاء ـ مساواة ـ إنسانية ( ارات خداعة ـحتت شع

العامل ، من يوثقهم عهداً حبفظ األسرار ، ويقيمون ما يسمى باحملافل للتجمع والتخطيط والتكليف باملهام ، 
متهيداً لتأسيس مجهورية دميقراطية عاملية ـ كما يدعون ـ وتتخذ الوصولية والنفعية أساساً لتحقيق أغراضها 

 ).٥١٠، ص١ج(املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب ، مانع اجلهين ، . ة عاملية يف تكوين حكومة الدنيسي
هـ ١٤٢٧ ، الطبعة األوىل،مصطفى عمران، دار البصائر. افت البابية والبهائية يف ضوء العقل والنقل، د) ٢(

 .)١٥٢ص(
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كتاب عندهم وهو يف نظرهم أقدس من مجيع الكتب املقدسـة وقـد حـشاه بـاآلراء                 
  .)١( املضطربة واألقوال املتناقضة، ومل خيرج يف مجلته عن مثل ضالالت شيخه الباب

استمر حسني املازندراين يف نشر افتراءاته بدعم املؤسسات املاسونية والصهيونية،          
ويف أواخر حياته أصيب باجلنون فحبسه ابنه عبـاس         . فهااليت اختذته مطية لتحقيق أهدا    

وقيل أنه  . م١٨٩٢حىت ال يراه الناس وتكلم بامسه، إىل أن أكته احلمى فهلك يف مايو              
ان قد مسـاه    ـرب أوالده الذي ك   ـ، أك "عباس أفندي "قتل على يد بعض البابيني فتوىل       

 وصف األلوهية له ولولده هذا؛      وكان قبل هالكه قد مجع    . زعامة البهائيني ) عبد البهاء (
، كما كان يلقبه بالفرع     "من اهللا العزيز احلكيم إىل اهللا اللطيف اخلبري       : إذ كتب له يقول   

ن زوجتيه أربعـة أبنـاء وثـالث        وقد ترك وراءه م   . العظيم املتشعب من األصل القدمي    
  .)٢(بنات

ي وانضم إليه   أنه وصي أبيه نازعه أخوه حممد عل      ) عبد البهاء (عندما أعلن عباس    
وقد كان عباس هذا أشد مكراً من       . بقية إخوانه غري أنه استطاع أن يستأثر باألمر دوم        

انتقل إىل حيفا حيث أخذ يـضم إىل ضـالالت أبيـه            . أبيه وأعرق يف اخلبث والدهاء    
ضالالت أخرى وأخذ يتزلف إىل كل أعداء اإلسالم يف األرض، فحضر الـصلوات يف              

 هو ابن اهللا، وأعلن إميانه بألوهية املسيح وصـلبه،          ����علن أن   املساجد والكنائس، وأ  
وملا أشرقت كلمة اهللا من أوج اجلالل حبكمة احلق املتعال وقعت يف أيدي اليهـود      : فقال

  .أسرية لكل ظلوم وجهول وانتهى األمر بالصلب
خطابات عبد البـهاء    " وادعى أن البهائي جيمع بني مجيع الديانات فهو يقول يف           

اعلم أن امللكوت ليس خاصاً جبمعية خمصوصة فإنك ميكـن أن تكـون ائيـاً        : ٩٩ص
ودعا إىل التجمع الصهيوين والعمل     . مسيحياً وائياً ماسونياً وائياً يهودياً وائياً مسلماً      

ويف هذا الزمـان ويف تلـك الـدورة         : على إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني بقوله       
رض املقدسة وتتجمع أمة اليهود اليت تفرقـت يف الـشرق           سيجتمع بنو إسرائيل يف األ    

                                 
 . وما بعدها)٦٣ص(، خالد حممد عبده املوسوعة البهائية) ١(
 .)١٧٥ـ١٧٤ص (مصطفى عمران  ، والبهائيةافت البابية) ٢(




�Wא�����א������������א�������و����א��ق�א��������� �Wد"�!�א��د�

 

 

  ٧٠٣ 

والغرب واجلنوب والشمال، فاآلن تأيت طوائف اليهود إىل األرض املقدسـة وميتلكـون             
  .األراضي والقرى ويسكنون فيها ويزدادون تدرجيياً إىل أن تصري فلسطني كلها وطناً هلم

 لكه اهللا يف يوم االثنني    استمر هذا األفاك يف نشر ضالالته وضالالت أبيه حىت أه         
هـ عن مثان وسبعني سنة بعد أن عهد إىل املـدعو           ١٣٤٠السادس من ربيع األول سنة      

  .)١( شوقي ابن بنته ضيائية نكاية يف أخيه حممد علي الذي استمر مناوئاً له إىل آخر رمق
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البهائية املهمة ليست بالكثرية فقد كانت األدوار تتمحور        إن شخصيات البابية و   
حول أشخاص معدودين هلم تأثريهم يف احلركة؛ وهـم املـستفيدون مـن ظهورهـا،               

  ..وامتدادها
  : ومن هنا فيمكن بيان أهم شخصيات البابية على النحو التايل

بية، ولد سـنة     ابتدع حنلة البا   الذياملريزا علي حممد رضا الشريازى      :  الباب نفسه  ـ ١
  . هـ١٢٣٥

كان اثين عشريا شيخيا مث أخذ جمموعة آراء من مذاهب خمتلفة وصنع منها مذهبه              
  . اجلديد

فاجتمع عليه أهل فارس، واصطدمت دعوتـه        هـ،١٢٦٠وأعلن أنه الباب سنة     
فيما بعد بطموح الشاه فأعدمه إال أن الدعوة استمرت بعد هالك مؤسسها حيث             

اواة املطلقة بـني  ـ باملسنادي الذي ـاء اهللا  ـ ب طالبه  كان قد اختار هلا أجن
سائر البشر، ال فرق يف ذلك بني يهودي ومسلم ونصراين، وال بني رجل وامرأة،              

 ألغى كل ما يف      بنبذ ما أمساه القيود اإلسالمية وأخرياً      وناديونسخ صالة اجلماعة،    
  .)٢(هـ١٢٦٥سنة " الباب"تويف .اإلسالم من حالل وحرام

                                 
 .)٧٨ص (، أسعد السحمراين البهائية والقاديانية ) ١(
 والبهائية للوكيل .)١٤٣/ ١(هـ ١٤٢٢ الطبعة ، عماد السيد الشربيين،كتابات أعداء اإلسالم ومناقشتها) ٢(

 .)٨٧ص(
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 املال حسني البشروئي من أصل فارسي، وكان يسمى بني البابية باب الباب وهـو               ـ ٢
 الذي غرس يف الباب فكرة ادعاء البابية، وهو أول من آمن به، حىت جعلوا حممداً              

   . عاد يف صورة حسني البشروئي ليقر بوحدانية اهللا الذي هو الباب����
ونسبته إىل بشرويه   " رشيت  كاظم ال "من كبار تالمذة    " حسني البشروئي "وقد كان   
أو املهـدي  " كبري تالميذ كاظم الرشيت" قري خراسان حىت أطلق عليه لقب   إحدى

  ...)١( احلقيقي لتلك املؤامرة البشعةاملنتظر الذي اختاره ليكون املنفذ
  .ومل أجد من أرخ مليالده أو موته

امسها احلقيقي فاطمة   و" الطاهرة"وامللقبة أيضا ب  " رزين تاج "امللقبة ب ".قرة العني  "ـ ٣
بنت صاحل القزويين ولدت يف قـزوين،       " أُم سلمي : "كما أمساها أبوها وكنيت ب    

" كاظم الرشـيت  "أي التاج الذهيب، وأطلق عليها      " رزين تاج :"ولقبها أبوها بلقب  
  .ويزعم البهائية أن حضرة اء اهللا قد لقَّبها بالطاهرة"...قرة العني"

نت عة؛ وحفظت القرآن الكرمي، وتعلمت األدب؛ فكا      وقد تبحرت يف علوم الشري    
  .)٢(شاعرة مفلقة، وناثرة، وخطيبة

وتزوجت فاطمة وهي صغرية من ابن عمها، فنفرت منه، ومل يكن ألبيها صاحل ابنة              
  .م جيربها على العودة إىل زوجهاسواها فل

ولدت يف قزوين للمال حممد صاحل القزويين،أحد علماء الشيعة ودرسـت عليـه             
املـال علـي    "بواسطة عمها األصـغر   " الشيخية" ومالت إىل  ...لعلوم كما رأينا  ا

كـاظم  " وتأثرت بأفكارهم ومعتقدام،مث رافقت الباب يف الدراسة عند       " الشيخي
  ...مهندسة أفكاره: بكربالء حىت قيل إا كانت" الرشيت

" بدشـت "مع زعماء البابية يف مؤمتر    " قرة العني "هجرية اجتمعت   ١٢٦٤يف رجب 
وحمرضة األتباع على اخلروج يف مظاهرات احتجاج علـي         ...وكانت خطيبة القوم  

  .نسخ الشريعة اإلسالمية" قرة العني"أعلنت :ويف هذا املؤمتر "...الباب"اعتقال 

                                 
 .)٣٧ص، ١ج(، أمحد عبد السالم السكندري فتنة البهائية ) ١(
 .)٤١ص(، خالد حممد عبده سوعة البهائية املو) ٢(
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رة اليت نادت بالـشيوعية  ـرأة الفاسقة الفاجـك آخر أفكار هذه امل  ـومل تكن تل  
  .يف النساء

 أصبحت تلَقَّـب    ـ وهو شيوعية النساء  ـ   لناًذا األمر ع  ـوملا أصبحت تطبق ه   
  .الطاهرة: ـب

ـ بـي عليها هذا اللقـذي أضفـوقيل إن ال ـ ةـ املضاد للحقيق  ـ   ذي ـ وال
يف مـؤامرة قتـل   " قـرة العـني  "واشتركت .... البهاء نفسه: هو ـ  ال تستحقه

أن مع البهاء فقبض عليهما وحكم عليها ب      ... شاه إيران آنذاك  " ناصر الدين "الشاه
  ...م١٨٥٣ د خنقها قبل أن حترق يف عامولكن اجلال...تحرق حية

وتقول املصادر البهائية عن ساعة موت هذه املرأة الفاسقة اليت نادت بالشيوعية يف             
ِلتخنـق مبنديلـها    ...وتوجهت بكل ثبات إيل مقـر جـسدها األخـري         : "النساء

 ملناداـا باإلباحيـة   اقـاً جزاء وف ـ  وتلقي يف بئر عميق بعد إحراقها...احلريري
 ليهـالُ عليهـا التـراب    ـومن قبل قالت بنسخ الشريعة اإلسالمية  ... اجلنسية

  ...."!!!واألحجار
" قرة العني "وجيدر بالذكر أن احلكومة التركية بواسطة واليها يف بغداد عندما نفت            

ـ    "حممد شبل الكاظمي  "إيل بغداد؛أنزهلا الواليفي بيت    ه إيل  ،فأفسدت دينـه وأمالت
  ...البابية

ـ الوايل التركيـ فأمر جنيب باشا   ،مفـيت  "الشهاب األلوسـي " بنقلها إيل مرتل 
  ...بغداد وصاحب التفسري املشهور،لتكون حتت رقابته

غري أنه يف هذه األثناء قام البشروئي بثورة مسلحة وحاولوا اغتيال الشاه، فلقـي              
  .)١( كما سبق القول آنفا" لعنيقرة ا" وانتهى األمر بإعدام ...الكثري منهم حتفه

" عيسي النكـراين  "واملدعي اإلسالم باسم    " كينا زد الغوركي  " اجلاسوس الروسي    ـ ٤
كانت وظيفته الظاهرة مترمجاً بالسفارة الروسية يف طهران، مث تظاهر أنـه اعتنـق           

                                 
 .)٩ـ٧ ص، ١ج (ـ، راشد عبد املعطي بن حمفوظنشأا واحنرافاا ...البهائية الضالة) ١(
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وقد لعب دورا خطريا يف ضم جمموعة       " الرشيت  "اإلسالم وأخذ يالزم جملس كاظم      
رجال إىل البابية منهم البهاء الذي سيدعي األلوهية فيما بعد بإحياء من نفس             من ال 

  .)١(اجلاسوس
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   : املريزا حسني علي املازندراينـ ١

IIII�j�i�h�g�j�i�h�g�j�i�h�g�j�i�h�g :، أخذا من قوله تعـاىل     "الذكر"لقب نفسه أول ظهوره ب    

n�m�l�kn�m�l�kn�m�l�kn�m�l�kHHHH)جبمال "أي الطلعة املباركة، مث     " بطلعت مبارك  "مث تلقب   )٢
 لقب نفـسه    وأخرياً" ق  ـال القدم، واحل  ـجبم"ارك، مث   ـأي اجلمال املب  " مبارك

  .اء اهللا: ـب

  .م بقرية نور من والية مازندران١٨١٧ /هـ١٢٣٣: ولد عام
  بكتب الصوفية، وأكثر من معاشرة الصوفيني، حىت أصبح معـدوداً          ترعرع مهتماً 

  .)٣( كبار املتصوفة وشيوخهم يف ذلك الزمانمن 
وملا انضم للبابية، نازع أخاه خالفة الباب وأعلن يف بغداد أمام مريديه أنه املظهـر               
الكامل الذي أشار إليه الباب، وأنه رسول اهللا الذي حلت فيه الروح اإلهلية لتنهي              

  ...العمل الذي بشر به الباب
  ...الدورة العقائديةوأن دعوته هي املرحلة الثانية يف 

،وكان على عالقة مع اليهود يف أدرنة يف تركيا واليت          "صبح أزل "وحاول قتل أخيه  
اليت أرسل منها إىل عكا فقتـل مـن أتبـاع           " أرض السر "يطلق عليها البهائيون  

ودفن بالبهجـة   " األزليني"م قتله بعض  ١٨٩٣ ويف عام ...الكثري" صبح أزل "أخيه
  .)٤( مع الصهيوين على أرض فلسطنيوكانت كتبه تدعو للتج بعكا،

                                 
 .وما بعدها) ٦٢ص(إحسان إهلي ظهري البابية عرض ونقد، ) ١(
 .)٩ آية:سورة اِحلجر)  (٢(
 .)١٢٦ـ١٢٥ص(عمران مصطفى افت البابية والبهائية يف ضوء العقل والنقل، ) ٣(
 .)٢٥٣ص(إحسان إهلي ظهري ، البابية عرض ونقد ) ٤(
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صبح أزل كان قد ادعى أنه أوصي له الباب          :ـ املريزا حيي أخو البهاء وامللقب ب      ـ ٢
يف اخلالفة مث   " حسني البهاء " ومسي أصحابه باألزليني فنازعه أخوه املريزا      ...خبالفته

وبـني  ولشدة اخلالفات بينه     ...وحاول كل منهما دس السم ألخيه      ...يف الرسالة 
  ...م حيث كان يعيش اليهود١٨٦٣:بتركيا عام"أدرنة" الشيعة مت نفيهم إيل

وأتباع البهاء؛ نفي السلطان العثمـاين،     " صبح أزل "والستمرار اخلالفات بني أتباع   
مع أتباعه إيل قربص " صبح أزل"البهاء وأتباعه، مع بعض أتباع أخيه إيل عكا ونفي 

عن عمر يناهز الثانية    ...م١٩١٢ إبريل   ٢٩:ث مات ودفن ا يف    إيل أن قبض حي   
  .)١( وانفض من حوله األتباع ...والثمانني، وأوصي باخلالفة البنه الذي تنصر

م يف نفس يوم إعـالن      ١٨٤٤ولد يف مايو    : عبد اء  :ـقب ب املل.. عباس أفندي  ـ ٣
فكان ذا شخصية جادة لدرجة     . ..أوصي له والده البهاء خبالفته     "...الباب" دعوة
 ...لوال العباس ملا قامت للبابية والبهائيـة قائمـة        : معظم املؤرخني يقولون بأنه   أن  

وكان يضفي على والده صفة الربوبية       ...ويعتقد البهائيون أنه معصوم غري مشرع     
  ...القادرة علي اخللق

، وحـاول   م١٩١١ "بـال "زار سويسرا وحضر مؤمترات الصهيونية، ومنها مؤمتر      
  .عرب لتأييد الصهيونيةتكوين طابور خامس وسط ال

 رحـل إىل  ..كاغو أكرب حمفل للبهائيـة    وزار لندن وأمريكا والنمسا،وأسس يف شي     
م بعد أن نسخ بعض تعـاليم       ١٩٢١ مث إيل القاهرة حيث هلك ا      ١٩١٣/حيفا
  .)٢(...وأضاف إليها من العهد القدمي ما يؤيد أقواله ...أبيه

  الرابعـة مـن العمـر يف عـام         خلف جده عبد البهاء وهو ابن     :  شوقي أفندي  ـ ٤
وسار علي جه يف إعداد اجلماعات البهائية يف العامل النتخاب بيـت             ...م١٩٢١

ومات بلندن بأزمة قلبية ودفن ا يف أرض قدمتـها احلكومـة             ...العدالة الدويل 
  .)٣( الربيطانية هدية للطائفة البهائية
                                 

 .)٩ ص، ١ج (، راشد عبد املعطي بن حمفوظنشأا واحنرافاا ...ئية الضالةالبها) ١(
 .)٧٦ص(، أسعد السحمراين البهائية والقاديانية ) ٢(
 .)٧٨ص ( السابقاملرجع ) ٣(
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بتأسيس بيت العدالة    ...بهائيني شئون البهائية   تويل تسعة من ال    م١٩٦٣يف عام   
 إيران،وذلـك   واثنان من اجنلترا وثالثة مـن      أربعة من أمريكا،  : الدويل من تسعة أعضاء   

ميسون األمريكي   :مث تويل رئاستها من بعده اليهودي الصهيوين      " فرناندو سانت " برئاسة
  .)١( اجلنسية

����
�5�]�א�������وא���6�W;:�א�89+�א��6�7 �

ظلت هذه النحلة الضالة تنشر عقائدها وكتبها وسط أتباعها، ومن استطاعت أن    
  .ن ضعاف العقول من عوام املسلمنيتغرر به م

ولكن ما لبث كتاب األمة أن فضحوا عقيدا، وبينوا خبث خمططاا، وألفوا يف             
  . وتبني له املنهج املطوي اخلادع تنري للقارئ الدرب،ذلك كتباً

يف مادة بابية، فقـد     " دائرة معارف البستاين  "تب عن البابية مقالة     ومن أول ما ك   
أسس الباب ذلك الدين من عناصر إسالمية ونصرانية : "كتب بطرس البستاين ما ملخصه

وأن اهللا قد أنزل    . .. بل هو مشخص اآلهلة     بسيطاً وادعى أنه ليس نبياً   . ..ويهودية ووثنية 
  ...".عه أن جثته قد صعدت إىل السماء بعد موتهويزعم أتبا..  يسمى البيانعليه كتاباً

 عن البابيـة والبهائيـة       ضخماً مريزا حممد مهدي خان كتاباً    / مث ألف الدكتور    
وهو أول " مفتاح باب األبواب"صفحة من القطع املتوسط بعنوان ٤٥٠أصدر مقدمته يف    

ارسـي، وألن   وأوىف كتاب عن هذه النحلة ملا احتواه من معلومات وافية، وألن مؤلفه ف            
أباه وجده ممن ناقشوا الباب وحضروا حماكمته يف إيران، وقـد طبـع الكتـاب سـنة                 

  .هـ يف القاهرة، وهو نادر الوجود١٣٢١
عـام  " احلراب يف صدر البـهاء والبـاب      " حممد فاضل كتابه      /مث ألف الشيخ  

لى ؛ ألن مؤلفه تتلمذ ع    هـ، وهو من أهم الكتب اليت ألفت يف هذا اال أيضاً          ١٣٢٩
داعية البهائية يف العامل اإلسالمي مث يف مصر أبو الفضل اجلرفادقاين، مما مكن املؤلف من                

                                 
 .)١١ ص، ١ج (راشد عبد املعطي بن حمفوظ، نشأا واحنرافاا ...البهائية الضالة) ١(
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د أن جنـاه    ـ ا بع  ب يف الصحف مندداً   ـاالطالع على كتب البهائية وأسرارها، مث كت      
  .اهللا تعاىل من شركها

  . صفحة من القطع الوسط٤٠٠وقد طبع الكتاب يف حوايل 
تنوير األلباب إلبطال "ات املتعلقة بالبهائية، ومنها كتاب مث توالت الكتب والكتيب 

جلالل الدين مشس أمحدي، وهو من القاديانية، وحيوي كتابه بعض          " دعوة البهاء والباب  
  .نصوص من كتب البهائية، ورمبا ذكر النص الفارسي املترجم منه

ـ       حمب الدين اخلطيب حبثاً     /مث نشر األستاذ   سادس  عـن البهائيـة يف الـد ال
 بعد  هـ، ونشره مستقالً  ١٣٧٤والعشرين من جملة األزهر يف جزأي رجب وشعبان سنة          

  .ذلك، مث طبع عدة مرات
 عبد الرمحن الوكيل كتابه البهائية تارخيها وعقيدا وصـلتها           /مث األستاذ الشيخ  

  .بالباطنية والصهيونية
تاريخ املـذاهب   " عنها يف كتابه      حممد أبو زهرة فصالً     /كما نشر األستاذ الشيخ   

  .يف اجلزء األول" اإلسالمية
هـ أصدر جممع البحوث اإلسالمية نشرة توجيهية موجزة برقم         ١٣٩٢ويف سنة   

  .. بقلم الشيخ عطية صقر ومذهباًعن البابية والبهائية تارخياً" ٣٤"
" خفايا الطائفة البهائية  " بعنوان    هاماً  أمحد حممد عوف كتاباً     /كما أصدر الدكتور  

ومها الكتابان املقدسان عنـد     " كتاب األقدس "و" كتاب البيان "نصني هامني مها    حيتوي  
  .البابية والبهائية كما قدمت آنفاً

أضواء وحقائق على البابية والبهائية     "آمنة حممد نصري كتاا     / مث ألفت الدكتورة    
مـود  للدكتورين عمارة جنيـب وحم    " البهائية يف ميزان اإلسالم   "، مث كتاب    "والقاديانية
  .للدكتور مصطفى حممود" حقيقة البهائية"عثمان، و

مقـاالت متواليـة يف     " بنت الشاطئ " عائشة عبد الرمحن      /مث كتبت الدكتورة  
الصفحة الدينية جبريدة األهرام خلصت فيها عقائد تلك النحلة وفتشت عن خباياهـا، مث     
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هـ، ١٤٠٦ سنة   "قراءة يف وثائق البهائية   "مجع كل ذلك وصدر يف كتاب كبري بعنوان         
   ."جديد من وثائق البهائية"مث نشرت مقاالت أخرى يف نفس اجلريدة بعنوان 

ا وحكم اإلسالم عليهـا     ـت عن البهائية وعقائده   ـم الكتب اليت ألف   ـهذه أه 
وال يتسع اال الستقصاء كل ما كتب عنها من نشرات وكتيبات صغرية وفتاوى وغري              

  .)١( ذلك

                                 
 .ح ـ مقدمة كتاب البهائية لعبد الرمحن الوكيل ، بقلم أمحد محدي إمام من ج) ١(
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أتباعه وأنصاره وأعوانه، وأصل الشيعة الفرقة من الناس،        : شيعة الرجل بالكسر  
  . وتقع على الواحد واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث بلفظ واحد ومعىن واحد

 وأهل بيته حىت صار     ���� هذا االسم على كل من يزعم أنه يتوىل علياً        وقد غلب   
  . فإذا قيل فالن من الشيعة عرف أنه منهم خاصاًهلم أمساً

  .)١( وأصلها من املشايعة وهي املتابعة واملطاوعة.  وجتمع الشيعة على شيع
��W-���12א�/����א<(@&ً� �

 عبارام يف حتديد تعريف     لقد تعددت تعريفات الشيعة عند أهل العلم؛ فاختلفت       
  .جامع مانع للشيعة

 مفهوم الشيعة عرب التاريخ؛ فشيعة األمس غـري شـيعة           غريتولعل مرد ذلك إىل     
اليوم، وشيعة اليوم غري شيعة الغد، ففي كل يوم تطرأ على معتقدام تغـريات وعلـى                

  .مجاعام انقسامات جتعل من الصعب حتديد مفهوم واحد للقوم

-���W:�'��2�3و']�-��2 �

الشيعة، ألم شايعوا : إمنا قيل هلم: "يقول أبو احلسن األشعري: تعريف األشعري 
  .)٢("���� ويقدمونه على سائر أصحاب رسول اهللا ـ رضوان اهللا عليه ـعلياً 

                                 
 .)١٢٦٩ص، ٢ج (، إلبن األثريالنهاية يف غريب األثر ) ٩٤٩ ص، ١ج (، للفريوزآباديالقاموس احمليط ) ١(
هلموت ريتر ، دار : إمساعيل األشعري ن أبو احلسن ، ت مقاالت اإلسالميني ، واختالف املصلني ، علي بن ) ٢(

 ).٦٥ص، ١ج(إحياء التراث العريب ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، 
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 تعريف ابن حزام للشيعة حيث ـ يف رأي البعض  ـومن أدق التعاريف للشيعة  
 وأحقهـم  ���� أفضل الناس بعد رسول اهللا ـ ���� ـ يف أن علياً  ومن وافق الشيعة: "قال

باإلمامة وولده من بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما عدا ذلـك ممـا اختلـف فيـه                  
  .)١("املسلمون، فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً

30�8D�
�W-���12א�/ �

 على اخلـصوص،    ـ ���� ـ الشيعة هم الذين شايعوا علياً    : "يقول الشهرستاين 
وقالوا بإمامته وخالفته نصاً ووصية، إما جلياً، وإما خفياً، واعتقدوا أن اإلمامة ال ختـرج        

ليـست  : وقـالوا . من أوالده، وإن خرجت فبظلم يكون من غريه، أو بتقية من عنـده   
اإلمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب اإلمام بنصبهم، بـل هـي قـضية               

ه، ـه وإمهالـإغفالـ عليهم السالم  ـ وز للرسل  ـجيي ركن الدين ال ـأصولية، وه
  .وال تفويضه إىل العامة وإرساله

وجيمعهم القول بوجوب التعيني والتنصيص، وثبوت عصمة األنبيـاء واألئمـة           
والقول بالتويل والتربي قوالً وفعالً وعقـداً إال يف حـال           . وجوباً عن الكبائر والصغائر   

   .)٢(" ذلكالتقية، وخيالفهم بعض الزيدية يف
ـ رمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل   /وقد بني الشيخ  أن اختيار كلمة الـشيعة كـان    

؛ خدع الكثريين من أبناء األمة اإلسالمية، وانضوى حتته من كان يظن أنه              ماكراً اختياراً
  .وال يستلزم بغضا ألكابر الصحابةاسم يعرب عن الوالء واحلب؛ 

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول   جتمع كثري من هؤالء حتت اسـم خـادع   وقد : (..  
أي أنصار علي وقد مكروا ذا االسم ومفهومـه         " الشيعة"خالب ساحر الوشي، اسم     

                                 
، عرض ونقد ، ناصر بن عبد اهللا بن علي القفاري ، الطبعة أصول مذهب الشعية اإلمامية اإلثين عشرية ) ١(

  ).٤٤، ص١ج(هـ ، ١٤١٤األوىل ، 
 .)١٤٥ ص، ١ج (هرستناين ،للشامللل والنحل ) ٢(
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رت فيما بعـد،    ـروا عن غايته وأهدافه اليت ظه     ـالذي ذكرنا يف هذه اآلونة؛ فلم يسف      
 من أن ينضوي كثريون حتت هذا االسم دون أن جيـدوا يف هـذا           ـ  إذن ـ فال عجب 
 ما ينال من املكانة العظيمة اليت يف قلوم ـ فحسب  ـء الذي يعرب عن احلب  االنضوا

  .)١()أليب بكر وعمر وعثمان

fً�>6�����
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عالقة النشأة املتمثلة يف نشأة الباب والبهاء الشيعيتني الشيخيتني حيث اسـتقى            : األول
ه العلمية على يد هؤالء الشيعة؛ بل حىت فكرة املهدي الغائب الـيت             مجيع مبادئ 

مث استوحى منها البهاء فكـرة      " باب املهدي "شغلت فكره واستوحى منها فكرة      
  .املهدية ومن مث النبوة وانتهاء بادعاء الربوبية هي عقيدة شيعية حمضة

 من عقائدها وخاصة فرقيت     عالقة العقائد حيث تتقاطع البهائية مع الشيعة يف كثري        : الثاين
   .)٢(اإلثىن عشرية واإلمساعيلية

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   وهـذه  :"ويقول جولدزيهر: ( هذا اجلانب مبيناً 
احلركة صدرت دون ريب عن ضرب من ضروب التشيع؛ غري أن مبادئهـا األساسـية               

كرة الرئيسية يف مـذهب      بفكرة صادفتنا يف القسم السابق، ونوهنا بأا الف        ترتبط تارخيياً 
ـ            ي التـدرجي   اإلمساعيلية، ونعين ا حتقيق الكمال الذايت للوحي اإلهلي عن طريق التجل

  ."االرتقائي للعقل الكلي
الفكرة الرئيسية يف مـذهب     :"ويبني الشيخ يف اهلامش ما يعنيه جولدزيهر بقوله       

الكلي جتليات يف مظـاهر     يعين ما تدين به اإلمساعيلية من أن للعقل         : "فيقول" اإلمساعيلية
متعاقبة بدئت بآدم، وختمت باإلمام السابع، وللمظهر الالحق األفضلية علـى املظهـر             

                                 
 .)٤٦ـ٤٥ص (البهائية ، عبد الرمحن الوكيل ، ) ١(
فرقة باطنية انتسبت إىل اإلمام امساعيل بن جعفر الصادق ، ظاهرها التشيع آلل البيت ، : اإلمساعيلية) ٢(

الف ت فرقها وامتدت عرب الزمان جىت وقتنا احلاضر ، وحقيقتها ختبعوحقيقتها هدم عقائد اإلسالم ، تش
وقد مالت إىل الغلو الشديد لدرجة أن الشيعة األثىن عشرية يكفرون  .العقائد اإلسالمية الصحيحة 

 ) .٣٨٣، ص١ج(املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب ، مانع اجلهين ، . اعضاءها




�Wא�����א������������א�������و����א��ق�א��������� �Wد"�!�א��د�

 

 

  ٧١٤ 

السابق؛ ألنه ينجز العمل الذي مل تنجزه املظاهر السابقة، وهو يـستلزم القـول بعـدم              
إن القول ذا يهدم إحدى دعـائم       : "انقطاع الوحي، ويعلق جولدزيهر على هذا بقوله      

   .)٢())١("م األساسية، وإن هدف اإلمساعيلية هو التقويض والتدمري ألركان اإلسالماإلسال
 صـفحة مـن     ٤٥وقد تتبع الشيخ العالقة التارخيية بني الشيعة والبهائية يف حنو           

وجعل ذلك حتت عنـوان     " البهائية تارخيها وعقيدا وصلتها بالباطنية والصهيونية     "كتابه  
  ."من السبئية إىل البابية"

وأوضح فيه اجلذور التارخيية للشيعة من عهد عبد اهللا بن سبأ اليهودي ونـشأته              
 إىل نشأة البابيـة      بتقسيمات الشيعة عرب التاريخ اإلسالمي ووصوالً      لفكرة التشيع مروراً  
  .)٣(  من التشابه العقدي بني الشيعة والبهائية كثرياًومن مث البهائية، مبيناً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . عن الشيخ يف البهائيةنقالً. جلولدزهري  ) العقيدة والشريعة٢١٣ص () ١(
 .)١٢٧ص (الرمحن الوكيل ،  عبد ،البهائية) ٢(
 ).٨٨ـ٤١من ص ( ، مرجع سابق ، البهائية) ٣(




�Wא�����א������������א�������و����א��ق�א��������� �Wد"�!�א��د�

 

 

  ٧١٥ 

�א�(�+�א���30 �

@�������������
��?��א�� �

 من عقائد شىت ليكون هو دينـها         عجيباً لقد استطاعت البهائية أن تكون مزجياً     
وفية، وقـضمة مـن      من الشيعة، وجزت قطعة من أختها الـص        اجلديد؛ فاقتنصت شيئاً  

  .الغنوصية، وهكذا
ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   :  هذه العالقة بني الصوفية والبهائيـة  موضحاً 

والواقع أن التفنن يف اصطناع األعداد الـذي        : "ل بروكلمان يف حديثه عن الباب     يقو(
 يف الصوفية اإلسالمية القدمية ساعده على تفسري عقيدته وتأويلـها،            واسعاً احتل مكاناً 
ذا قدسية خاصة؛ ألنه ميثل القيمة العددية لكل من جمموع أحـرف            " ١٩"وكان العدد   

   .)١("وجود"أو " واحد"الكلمتني العربيتني 
إنه اعتمد على مقدمات غنوصية كما مزج آراء        : "ويقول جولدزيهر عن الباب   
ـ     )٢(الثقافة العصرية بالدقائق الفيثاغورية    تم ـولعب كاحلروفيني بتجميعات احلروف، واه

 ١٩ يف تقديراته الرقم مبا هلا من خطر كبري من حيث قيمتها العددية، وكان أخطرها شأناً        
 من مباحثه    كبرياً ة مركزية استند عليها يف حساباته اليت تشغل جانباً        الذي جعل منه نقط   

   .)٣()وأفكاره
ومن أظهر مسات العالقة الوطيدة بني الفكر الصويف والبهائية إميـان األخـرية             

ة من مساته اليت     بالتصوف، حىت صارت مس    ي عقيدة أكثر التصاقاً   ـبوحدة الوجود اليت ه   
  .ال تكاد تفارقه

بعض نصوص وحدة الوجـود عـن البهائيـة    ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ ينقل الشيخ  
إن للحقيقة الكلية واهلوية الالهوتية الظهور يف مجيع املراتب         : "يقول عبد البهاء  : (فيقول

                                 
 . عن الشيخ نقالً)١٦٢ص، ٤ج(لربوكلمان ،  ،تاريخ الشعوب اإلسالمية) ١(
نسبة إىل الفيلسوف اليوناين فيثاغورس، الذي ولد قبل امليالد يف ساموس، ويرى فيثاغورس أن العامل عدد ) ٢(

 . البهائية عن الشيخ يفنقالً. ونغم
 .)١٢٨ـ١٢٧ص( عبد الرمحن الوكيل ، ،البهائية) ٣(




�Wא�����א������������א�������و����א��ق�א��������� �Wد"�!�א��د�

 

 

  ٧١٦ 

" واملقامات والشؤون؛ ألا واحدة املراتب ساطعة الربهان المعة احلجة يف كل كيـان              
مث "  حاكية عن ظهور العز املعنوي وبروزه      إن كل املمكنات واملخلوقات   : "ويقول البهاء 

IIII�À�À�À�À :يستشهد البهاء على أن احلقيقة اإلهلية هي كل حقائق املمكنات بقوله سـبحانه       

Ä�Ã�Â�ÁÄ�Ã�Â�ÁÄ�Ã�Â�ÁÄ�Ã�Â�ÁHHHH)فاحلقائق الوجودية حروف   " وكل شيء أحصيناه كتاباً   " )١
: )٢(وكلمات واحلقيقة اإلهلية هي الكتاب احلاوي لكل حرف وكلمة، ويقول أبو الرذائل           

مظاهر أمر اهللا كلهم مظاهر حقيقة واحدة، وهم مجيعهم يف حكم إنـسان متفـرد،               إن  "
   .)٣(") عني آخرهم، وسابقهم عني ال حقهمونفس مفردة، أوهلم

وص الدالة على إميان البهائيـة بوحـدة الوجـود          ـمث يستطرد الشيخ يف النص    
وص صـرحية   ا بنـص  ـل عن كتبهم يف إثبا    ـوسرقتها هلا من الصوفية، وأكثر من النق      

  .الداللة عليها
وليس هذا فحسب؛ بل إن احلقيقة اإلهلية يف نظر البهائية هي نفـسها احلقيقـة               

  .هلية يف الفكر الصويفاإل
ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   والبهائية على ديـن اجلهميـة وديـن    . .: (. 

 ـكذلك   من حيث هي ـة الذات اإلهلية  ـاعلم أن حقيق: "الصوفية اليت تقول عن اهللا
ال وصف هلا وال رسم؛ فهي العماء؛ إذ ال ميكن معرفتها بوجه من الوجوه مـا مل تـتعني                   

وت واألمسـاء  ـث هو مقدس عن النع ـهو من حي  : "، ويقول القاشاين عن اهللا    )٤("بصفة

                                 
 ).٢٩ آية :النبأسورة ( ) ١(
هو املريزا أبو الفضائل اجلرفادقاين داعية : (  ـرمحه اهللا تعاىلـ  عبد الرمحن الوكيل  /يقول عنه الشيخ) ٢(

 مسومه ول األمر إميانه بالبهائية نافثاً يكتم أالبهائية األكرب وداهيتهم بعد عبد البهاء، وقد عاش يف مصر طويالً
يف خفاء مث استعلن حينما استوثق من األمان لنفسه وراح جيادل ويناضل ويكتب يف الصحب وال سيما 
املقتطف إلقامة الرباهني على كمال دين البهائية وقد بلغ من دهائه أنه خدع عن حقيقته الزعيم مصطفى 

 .)١٧٥ص(البهائية  ).الدرر البهية يف صحيفة اللواء كامل ؛ فجعله يثين عليه وعلى كتابه 
 .)٢٠٤ص( عبد الرمحن الوكيل ،البهائية) ٣(
 . عن الشيخقالًالكمشخانلي ، ن )جامع األصول يف األولياء ٩٣ص () ٤(
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، وقارن بـني    )١("ال نعت له وال رسم وال اسم، وال اعتبار للكثرة فيه بوجه من الوجوه             
   .)٢()ئية جتده هو هوهذا وبني قول البها

والذي يهمين هنا هو بيان أن هناك عالقة وطيدة بني البهائية والشيعة والصوفية             
أكثر من عالقتها ببقية الفرق، مما سيكون له تأثري على ردود الشيخ عليها؛ إذ سـتعمق                
ة دراسته للبهائية ما تقدم له من معرفة تامة بالصوفية وعقائدها، وسيكون رده على البهائي   

  . لردوده على املتصوفةموازياً

                                 
 . عن الشيخنقالً )هـ ١٣٩٩ طبع حجر ،للقاشاين، شرح فصوص احلكم ٣ص() ١(
 .)١٨٥ص (البهائية عبد الرمحن الوكيل ، ) ٢(
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لقد احنرفت فرقة البهائية كما مل تنحرف فرقة أخرى؛ ومجعت جل احنرافات من             
 يف البحـث عـن    غاية يف البعد عن اإلسالم، ومتعمقاًسبقوها، وكونت من ذلك خليطاً    

بلها الذي  والقضاء على دينها الذي هو أساس وحدا، وح       وسائل تفكيك أمة اإلسالم،     
  .جيمعها، ويشد متاسكها

  : والذي يدرس البهائية سيالحظ أن احنرافها متيز عن غريه مبميزات من أمهها
؛ بل كان اختالف تضاد يف مـصدر         عادياً  أن احنرافها عن اإلسالم مل يكن احنرافاً       ـ ١

  .تلقي، ويف املنهج، ويف املمارسةال
 عن وجهه؛ ال يساوره خجل، وال يتغطى بغطاء فهم  أن احنراف البهائية كان سافراً     ـ ٢

  . به الدعوات الضالة اليت سبقتهاأو تأويل بعيد، أو حنو ذلك مما كانت تتستر
 أن احنراف البهائية كان يف األصول ال يف الفروع، فلم يقروا بربوبية اهللا تعاىل؛ بل                ـ ٣

  ...لبهاءكان رم هو الباب مث ا
 من االستعمار والصهيونية وبـشكل       مطلقاً  دعماً  أن احنراف البهائية كان مدعوماً     ـ ٤

 وضـح   ، وحيتفى م يف    اراً جهري ال سري؛ وترسل هلم األموال والدعم جهاراً       
  .النهار من اليهود وأعوام

ذلـك   أن احنراف البهائية كان مبناه على أساس نسخ اإلسالم بالكلية، ومن أجل              ـ ٥
  .يف مصر باالعتراف م كدين جديدطالبوا 

يف الرد عليهم يف عقائدهم املكفرة وكان ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ ولقد اهتم الشيخ  
ذلك ميزة من ميزات اإلنصاف اليت يتحلى ا الشيخ رمحه اهللا تعاىل، وإال فإن مثل هؤالء  

  .ن؛ إال كما يرد على إبليس وفرعوال حتتاج احنرافام إىل رد
  .يف حنلة القوم، ورد الشيخ عليهموسوف أبني هنا أهم العقائد 
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لقد كان من أول أهداف أول مؤمتر تعقده أم البهائية هو القول الصريح بنسخ               
  .تعاليم الباب حمل شرائع اإلسالماإلسالم، وإبدال 

  .ح ال لبس فيهة بعد ذلك بشكل صريوهو ما سارت عليه البهائي
ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   القرة تقود محلة النسخ، على أن البـشروئي  : ( 

والقدوس رفضا القول بنسخ البابية للشريعة اإلسالمية، ولكن قرة العني أرغمتهما على            
السكوت، وعلى أن حيتجبا عن املؤمتر إىل أن تنتهي هي من إعالم املؤمترين بأن البابيـة                

يعة اإلسالمية، أما البهاء فادعى أنه مريض؛ ليكون بنجوة مـن اهللكـة إذا              ناسخة للشر 
فشلت قرة العني يف إقناع املؤمترين، وقبض عليها، إذ كانت العادة املتبعة أن ال حيكـم                

  .بإعدام املرأة، وهلذا تستر البابيون خلف قرة العني
ـ       : خطبة قرة العني   اجرة، وتتقتـل   واندفعت قرة العني مسفرة تتلهب أنوثتها الف

امسعوا أيها األحباب واألغيـار،     : "فتنتها الطاغية، واعتلت منصة اخلطابة، وراحت تقول      
اعلموا أن أحكام الشريعة احملمدية قد نسخت اآلن بظهور الباب، وأن أحكام الـشريعة          

تغالكم اآلن بالصوم والصالة والزكاة وسائر ما أتى        شيدة البابية مل تصل إلينا، وأن ا      اجلد
  . حممد كله عمل لغو، وفعل باطل، و ال يعمل ا بعد اآلن إال كل غافل وجاهلبه

إن موالنا الباب سيفتح البالد ويسخر العباد، وستخضع لـه األقـاليم الـسبع      
املسكونة، وسيوحد األديان املوجودة على وجه البسيطة، حىت ال يبقى إال دين واحـد،              

 منـه   اآلن احلديث الذي مل يصل إلينا إىل        هـدينه اجلديد، وشرع  : وذلك الدين احلق هو   
 ال أمر اليوم وال تكليـف  ـ وقويل هو احلق  ـإال نزر يسري فبناء على ذلك أقول لكم  

   .)١(.)..وال ي وال تعنيف، وإنا حنن اآلن يف زمن الفترة

                                 
 .)١٠٧ـ١٠٦ص (ن الوكيلالبهائية عبد الرمح) ١(
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وصرح الباب بنسخ دينه اجلديد جلميع األديان السابقة مبا فيها اإلسـالم، وأن             
 حممود األلوسي صاحب  /ن القرآن وناسخ له يف رسالة بعث ا إىل الشيخ       كتابه أفضل م  

   .)١( التفسري املعروف
الكليـة؛ بـل لكـل      رح هو اآلخر بأن شرعه ناسخ لإلسالم ب       ـأما البهاء فيص  

  .الشرائع السابقة
ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   طويت : "قال البهاء قبل أن يزعم أنه الرب: ( 

والبيان هو كتاب الباب، وعبد البهاء يكـذب        " ، وارتفعت مساء البيان   مساوات األديان 
  .!!شرع جديدأباه؛ فيزعم أن الباب مل يأت ب

وحينما زعم البهاء أنه الرب زعم أن شريعته اليت سرقها من الباب ناسخة لكل              
م يف كتاب   ـى به أذكاركم، وأمساؤك   ـوأنزل لكم ما تبق   : "هـشريعة؛ فيقول عن نفس   

 احملو، وال تبدله شبهات املغرضني، ضعوا ما عند القوم، وخذوا ما أمرمت به من               ال يأخذه 
 قد قدر حمو كل دين وإبطـال  ـ كما تفتري البهائية  ـألن اهللا سبحانه  "لدن آمر قدمي 

   .)٢(.).. يف صورة البهاءـ جل شأنه ـكل ملة عند ظهوره 
 بأن دينهم جديـد؛     واجلدير بالذكر أن عباس عبد البهاء نفسه هو اآلخر صرح         

  . أنه مسلم سينـ  نفاقاًـوإن كان يزعم 
فاجلميع جيدون يف تعـاليم ـاء اهللا منتـهى آمـاهلم            : (.. يقول عباس أفندي  

 جيد أهل األديان يف تعاليم اء اهللا تأسيس دين عمومي يف غاية املوافقة              ورغائبهم؛ فمثالً 
  .)٣()للحالة احلاضرة

  

                                 
وعزاه الشيخ لرسائل اإلصالح للشيخ حممد اخلضر احلسني شيخ ) ١٢٦ص (، عبد الرمحن الوكيل ، البهائية ) ١(

 ).٩٨ص، ٣ج(األزهر األسبق 
 .)٢٣٩ص ( املرجع السابق) ٢(
 .)٣٤ص (حممد عبده خالد املوسوعة البهائية دراسة نقدية للديانة البهائية،) ٣(
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 أن البهاء رب جتسدت فيه احلقيقـة  ـ ومن قبلها أمها البابية  ـزعمت البهائية  
           ا، والفاصل بينـها    اإلهلية يف كماهلا، ومل ختجل من التصريح بذلك؛ بل جعلته أس عقيد

  .وبني اإلسالم

ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   زعمـت  : ( عليه هذا املعتقد عنهم وراداً ناقالً 
 أن احلقيقة اإلهلية ال بد هلا من التعني يف جسد بـشري،  ـ كما بينا من قبل  ـية  البهائ

وأا تظل تنتقل من جسد إىل جسد حىت تبلغ كماهلا األعظم يف هيكل إنساين يكون هو                
أعم هياكلها، أو جتسداا، أو تناسخاا، وال يهم أن تغضب البهائيـة مـن التعـبريين                

  .نفاق غضبهااآلخرين، فمن يعرفها يؤمن ب

حسني علي النوري، هو هذا اجلسد البـشري        " املريزا"وقد زعمت البهائية أن     
«�«�«�«�IIII :الذي جتسدت فيه احلقيقة اإلهلية بكماهلا األعظم، وأنه هو املقصود بقوله تعاىل           

À�¿�¾�½�¼À�¿�¾�½�¼À�¿�¾�½�¼À�¿�¾�½�¼HHHH)وأنه هو قيوم الوجود أزال وأبدا وأنه هو الروح اإلهلي           )١
سل وأنه هو اهللا الذي كلم موسى ورفع عيسى، ونزل          الذي كان يوحي إىل األنبياء والر     

  .القرآن على حممد

أما موسى وعيسى وحممد وكل الرسل، فلم تكن هلم من مهمة سوى التبـشري              
بظهور اهللا يف جسد البهاء، وإعداد القلوب، ويئتها لقبول جتلي اهللا األمت األكمل األى              

  ."!النوري"يف املريزا 

دور احلقـائق   : "ء دور ظهور اهللا يف جسد أبيـه قولـه         ومما يصف به عبد البها    
 يعين أن اهللا حينما اختذ جسد أبيه مظهـراً        " واألسرار يف هوية عوامل ربك العزيز املختار      

                                 
 .)٢٢آية:سورة الفجر() ١(
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 وحقيقة، وأشرق بكل اسم له وصفة، وما ننقل         رحلقيقته أظهر كل ما ادخر من سر وقد       
   .)١()عنهم إال ما قالوه يف كتبهم املقدسة

اء الصريح من البهائية بربوبية البهاء، مع ظهور سقوطه، وكفر قائله           وهذا االدع 
بهاء نفـسه    أكرب؛ إال أنه حىت من الناحية العقلية احملضة متناقض مع ما يصرح به ال              كفراً

  .من ربوبية شيخه الباب

ولكن مـا رأي  .. .: ( ذلك التناقضموضحاًـ رمحه اهللا تعاىل  ـ يقول الشيخ  
كل األمور حمتاجة ألمره، وما سواه خملوق بأمره،        :"به البهاء الباب  البهائيني فيما وصف    

أكد أنه مل يكن غري مصلح      : وحينما سئل عبد البهاء يف لندن عن الباب       " وموجود حبكمه 
   .)٣() فقارن بني الكذبني)٢("فحسب ومبشر بظهور البهاء

 يه تـصرحياً عن عبد البهاء تصرحيه بربوبية أبـ رمحه اهللا تعاىل  ـ وينقل الشيخ  
جتلى رب األرباب وارمون خلاسرون،     : "يقول عبد البهاء عن أبيه    : (...  فيقول واضحاً

لنفوس املقدسـة يف    وهو الذي أنشأ لكم النشأة األخرى، وأقام الطامة الكربى، وحشر ا          
   ."امللكوت األعلى

  هيكل اجلـالل   ـ  كما يزعم ابنه   ـ وإمنا كان له وحده هذا املقام األعظم ألنه       
الذي بسببه استقر الرمحن على عرش األكوان، وتألألت فيه حقيقة اهللا، وتشعشعت على        
آفاق اإلمكان، وألنه كان اء السماوات واألرض أزال، وسيظل كذلك أبـدا، ولقـد              

هلذا ال يقارن بـه     !! أشرقت مشس احلقيقة اإلهلية من أفقه بقوة وشعاع مل يسبق هلما مثيل           
حد منهم نفوذه الباهر، وقدره القاهر وكيف وهو عني احلقيقـة        مطلع من املطالع؛ فما أل    

اإلهلية يف غيبها وشهودها، والسماء اليت صعد إليها عيسى وعامل الغيب الذي ظهرت منه              
                                 

  .)٢٢٢ص(، عبد الرمحن الوكيل ، البهائية ) ١(
 . عن الشيخ نقالً.) خطابات٤٥ص () ٢(
 .)٢٢٢ص (،  مرجع سابق، البهائية ) ٣(
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رسالة الرسل والعرش الذي عرج إليه الرسول، وهو الوجود واملوجود، إنه فوق ما ظهر              
   .)٢())١( وفوق ما سيظهر، ولن يظهر بعده من هو أكمل منه

قول البهاء بأن له املشيئة املطلقة والعلم احمليط ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ وينب الشيخ  
   .)٣( وزعمه بأنه هو اهللا اخلالق لكل شيء وأنه يرعى الكون وهو ميت

�
4'��Pj���H�
������Q��א���������
�6��Pj2�:k�Wد���א�� �

ن البهاء يف أن كتابه ميتاز بتـأثريه         ويذكر فيه الشيخ النقل ع     �Wא�*����Tא$ول�א�89*�������***��١
التام يف هداية النفوس، وإحياء األمم، وذيب أخالق الشعوب، وإجياد أمة جديـدة       
مستقلة نامية، وتشريع شريعة مهذبة باقية، وقهر من يقاومه من األمم والغلبة علـى              

  .من ميانعه
  : ويرد الشيخ على هذا الدليل من وجهني

د ذكرت البهائية يف موضع آخر أنه مل يكن مـن مطلبـها   فق:  التناقض العقليـأ  
  . )٤(تكوين أمة جديدة

حيث إن البهائية مل تنشئ أي أمة جديدة ناميـة؛ بـل إن البـهائيني               :  الواقع ـ ب
  .أنفسهم ما هم إال عبيد لالستعمار والصهيونية

  فأين هذه الشعوب اليت هذبتها البهائية؟
  أن قطب البهائية يعيش يف إسـرائيل مـسخراً         باً وكذ ومما يزيد هذا االدعاء عواراً    

 أتباعه يف كل بلد لشهواا، وكذا بقية أعضاء البهائية يف أمريكا            ألحقادها، ومسخراً 
   .)٥( واهلند وبرما وتركستان وإسرائيل، وبقية البلدان اليت تتواجد فيها

                                 
 . عن الشيخ نقال٢٠٨ً، ١٥٦، ١٤٨، ١٣٨،١٠٢نصوص الفصل ص ) ١(
 .)٢٢٤ص ( عبد الرمحن الوكيل، البهائية) ٢(
 .)١٢٨ـ١٢٧ص ( مرجع سابق ،البهائية) ٣(
 .نقالً عن الشيخ. ) احلجج٣٧ص() ٤(
 .)٢٢٨ـ٢٢٧ص (، مرجع سابقالبهائية) ٥(
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٢�**�������3*��إن وراء كل ديـن     حيث يقول البهائيون     �Wא�����Tא����30;��א�=,���������Tא��
   .)١("قوة إهلية تعمل على انتشاره دون استناد إىل أسباب بشرية

ت عن البهائية؛ فلـم يبـق إال أن     ـاب البشرية قد انتف   ـمث يزعمون أن هذه األسب    
ـ   ـدة إىل إرادة إهلية، وق    ـتكون مستن  ة أدت إىل انتـشارها     ـدرة ملكوتية مساوي

  .بسرعة

  :  على هذا الدليل من ثالثة أوجه ـ رمحه اهللا تعاىل ـمث يرد الشيخ

أن كل دعوة مارقة تستطيع أن تزعم ما زعمته البهائية، وأقرب مثال علـى              : األول
 مث انتشرت حـىت     )٢("الباطنية حيث بدأت دعوا يف سجن بالعراق        : ذلك

  .أنشأت هلا دولة كربى يف مشال إفريقية

لفشل الذريع يف دعوا؛  ظلت تتعرض لـ على عكس دعواها  ـأن البهائية  : الثاين
ـ        ـر يف املنتسب  ـومل تنتش  وى االسـتعمارية   ـني هلا إال بدعم كبري مـن الق

  .ة يف املنطقةـوالصهيوني

أن اجلهد البشري مل يغب عن هذا االنتشار البهائي الضعيف؛ حيث استندت   : الثالث
إىل تراث كل دعوة مارقة قبلها، وال سيما تراث الـصوفية واإلمساعيليـة،             

يالا الكافرة لآليات القرآنية مسبوقة ا مـن البـاطنيني وإشـاراا            وتأو
الفلسفية، وما حشت به كتبها من أسرار األعداد واحلروف، وكـل هـذا             

  .مبثوث يف كتب احلروفية والعددية

  

                                 
 . عن الشيخ  نقالً)٤١صاحلجج () ١(
 .)١٦٩ص(  ، البغدادي ،الفرق بني الفرق) ٢(
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  .)٢ ( والربمهية)١(وأما نزعة البهائية اخللقية فهي مزيج من املسيحية والبوذية
  .)٣(!ن تنفي البهائية استمدادها من املعارف االكتسابية؟أ ـ بعد هذا ـ فهل ميكن

��Wא��/�Qא�WYא�����Tא������**�٣ �

من نظر يف الكتب السماوية فلن جيدها إال أناشيد : "ينقل الشيخ عن أيب الرذائل قوله
  ."هلجت ا ألسنة األنبياء يف حمامد رم األى

مدت املريزا مبا جاء يف أسفارها عن       وقد جتلى لنا أن الصهيونية هي اليت أ       : (مث يقول 
 ودفعته إىل أن يزعم املقصود مبا ورد يف كتبها عن اء ـ بعد أن لقبته به  ـاء اهللا  

 حممد كامـل     /اهللا، وقد فعلت هذا كل فرقة قامت تناهض اإلسالم، يقول الدكتور          
استشهد الكرماين بنصوص من الكتـب املقدسـة        : "حسني يف كتابه طائفة الدروز    

وقد جاء يف رسالة مباسم البـشارات       " التوراة واإلجنيل والقرآن يف البشارة باحلاكم     
 وهي نفـس الفقـرات الـيت    ـ استشهاده بفقرات من سفر أشعياء  للكرماين هذا

رات اليت استشهد ا ـم الكرماين أن هذه الفقـ وقد زعـاستشهدت ا البهائية  

                                 
ة الربمهية اهلندوسية يف  هي فلسفة وصفية انتحلت الصبغة الدينية ، وقد ظهرت يف اهلند بعد الديان:البوذية) ١(

وكانت يف البداية تناهض اهلندوسية وتتجه إىل العناية باإلنسان ، كما أن فيها . القرن اخلامس قبل امليالد 
وبعد موت مؤسسها حتولت . دعوة إىل التصوف واخلشونة ونبذ الترف واملناداة باحملبة والتسامح وفعل اخلري 

وهي تعد نظاماً أخالقياً . ىت أهلوه حلقد غاىل اتباعها يف مؤسسها إىل معتقدات باطلة ذات طابع وثىن و
ومذهباً فكرياً مبنياً على نظريات فلسفية ، وتعاليمها ليست وحياًوإمنا هي آراء وعقائد يف إطار ديين ، 

دة هي ن األوىل صنعتها اخالقية ، يف حني أن البوذية اجلديأوختتلف البوذية القدمية عن البوذية اجلديدة يف 
 األديان تعاليم بوذا خمتلطة بآراء فلسفية ، وقياسات عقلية عن الكون واحلياة ـ املوسوعة امليسرة يف

  ). ٧٥٨، ص٢ج(، واملذاهب ، مانع اجلهين
 هي االسم اآلخر للهندوكية ، وهي نسبة إىل برامها الذي ميثل عند اهلندوك القوة العظيمة السحرية :الربمهية) ٢(

كقراءة األدعية ، وإنشاء األناشيد ، وتقدمي القرابني والربامهية :  تطلب كثرياً من العبادات الكامنة اليت
مشتقة من الربامها لتكون علماً على رجال الدين كأن يعتقد أم يتصلون يف طبائعهم بالعنصر اإلهلي ، ولذا 

 األديان واملذاهب ، مانع اجلهين ، املوسوعة امليسرة يف. ال جيوز ذبح الذبائح إال يف حضرم وعلى إيديهم 
  ).٩٨٥، ص٢ج(

 .)٢٣٠ـ٢٢٩ص (عبد الرمحن الوكيل ، البهائية) ٣(
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ذلك زعمت البهائية وقد سبق ذكر      وك. ال تدل على عيسى وإمنا تدل على احلاكم       
  : بعضهم، ونذكر هنا منهم سليمان بن احلسن القرمطي، ومن شعره

   .)١( )ألست أنا املذكور يف الكتب كلها ألست أنا املبعوث يف سورة الزمر

٤�**�Jא��א��Tא�����WYאemא��W� �

 أقـرب  إن معجزات البهاء: "عن أيب الرذائل قولهـ رمحه اهللا تعاىل  ـ ينقل الشيخ  
   ."إىل القبول من معجزات سائر األنبياء

م من جعاب فال يساقط منـها  ـمث ينفض حواة البهائية كل ما هل   : (ويعلق عليه قائالً  
 أوهام يسموا معجزات، وإال ادعاء الكذب الصراح أنه صدق جليل؛ فيقـول             إال

قل من أدرك أيام ربنا األقدس األى جل ذكره، وعز امسه مدة مـن              : "أبو الرذائل 
وما تلك املعجزات؟ جييب عبد البـهاء       " الذين يوثق بأقواهلم إال وشاهد منه معجزة      

األخرى، وأقام الطامة الكـربى، وحـشر       أنشأ النشأة   : "عن هذا بقوله عن أبيه إنه     
   .)٢()فهو إذن رب اآلخرة واألوىل" النفوس املقدسة يف امللكوت األعلى 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .)٢٣٠ص( عبد الرمحن الوكيل ،البهائية) ١(
 .)٢٣١ص( سابقالرجع امل ،البهائية) ٢(
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�א�(�+�א����� �

��GEא�����Iא�!�:
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سلكت البهائية يف تصورها عن اهللا تعاىل مسلك من سبقها من املبتدعة الصوفية،             
اىل منتقية أسـوأ مـا يف كـل          عقائدهم يف اهللا تع    والفلسفة والباطنية وغريهم، ومزجت   

  .عقيدة
عليها؛  اإلهلية وردعقيدة البهائية يف احلقيقة ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ وقد بني الشيخ  

  ..وأوضح ما تؤول إليه من عبادة عدم حمض
ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   إنه حقيقة :"تقول البهائية عن اهللا سبحانه. .: (. 

ونة صمدانية، وهو غيب يف ذاته، وكرت خمزون يف صفاته، وجمـرد حبـت يف               ربانية وكين 
حقيقته وهويته، ال يوصف بوصف، وال يسمى باسم، مل تزل كانت ذاته، وال تزال تكون     
مقدسة عن كل اسم، ومرتهة عن كل وصف، ليس جلواهر األمساء يف سـاحة قدسـها                

تسبيح أو تقديس أو ترتيـه      طريق، وال للطائف الصفات يف ملكوت عزها سبيل، وكل          
 كان اهللا ـومتثيل وتشبيه ذكر من حيز العجز والنسيان ولو تكون طائرا يف هواء قدس  

،  صرفاًمعدومة عدماً:  لترى أن مجيع هذه األمساء لدى تلك الساحةـومل يكن معه شيء  
  .)١(" حبتاًومفقودة فقداً

ه الزندقة من خمانيـث     هذه هي عقيدة البهائية بنفس ألفاظهم، وهي مسبوقة ذ        
الفلسفة والصوفية والباطنية، واإلمساعيلية والدرزية، وهي زندقة حريى بني عبادة عـدم            
وعبادة صنم؛ فارد الصرف، والكلي البحث، وجوده ذهين ال عيين، أي ال حقيقة لـه         

إن اهللا سبحانه   : ب أو النفي  ـو التجريد أو السل   ـم يقولون يف غل   ـخارج األذهان، وه  
يوصف بوصف، وال يسمى باسم وال يذكر بذكر، ويضلون مع هذا التجريد، وهذا             ال  

فهل جتد أو ترى بعد هـذا التجريـد         !! السلب أو النفي يف تيهه الذي ليس له من آخر         

                                 
 عن نقالً.)إشراقات، ١٢ مكاتيب، ص٢٢٠ إيقان ص١١٣،، ٢٥احلجج ص، ٢٤مكاتيب ص١٣٣ص () ١(

 .الشيخ




�Wא�����א������������א�������و����א��ق�א��������� �Wد"�!�א��د�

 

 

  ٧٢٨ 

 أو حتس به، أو أنك يف احلقيقة ال تتصور وال جتـد             الصرف، أو السلب اخلالص وجوداً    
بأم حيكمون على احلقيقة اإلهلية بأا عدم؟       كيف يتهمون   : سوى مفهوم العدم؟ قد يقال    

:  على هذاوكيف حيكمون عليها بأا وجود، وفرق كبري بني الوجود والعدم؟ وأقول رداً 
إن التفرقة هنا تفرقة امسية أو لفظية أو تصورية، فحسب؛ ألن مفهوم الوجود مع هـذا                

ئني ووجود صفة يف أجدمها     مفهوم العدم، فالتفرقة احلقيقة تستلزم وجود شي      : التجريد هو 
ليست موجود يف اآلخر، فبماذا نفرق بني الوجود البهائي وبني العدم؟ والبهائية تنفي عن        

إن كل موجود ال بد لـه       : الوجود كل اسم وصفة إجيابية، أو سلبية، وبتعبري آخر نقول         
ـ       ن من صفة تبني ما هو، وا يثبت وجوده، وصفة سلبية ا يتميز عـن غـريه، وإال فل
، نستطيع التفرقة بني اثنني، والبهائية تنفي عن را كل صفة إجيابية فكيف نسميه وجوداً             
: أو مباذا نثبت وجوده؟ وتنفي عنه كل صفة سلبية، فكيف منيزه عن سواه؟ وأقول أيضاً              

إن التفرقة تستلزم التحديد والتحديد يستلزم وجود الصفات وهم ينفوا مث هم يقولون             
 بشرط اإلطالق لزمهم احلكم على       مطلقاً لي فإذا كان كليهم هذا وجوداً     إنه ك : عن اهللا 

 ال بشرط اإلطـالق      مطلقاً اهللا بأنه عدم أو جمرد تصور ذهين فحسب، وإن كان وجوداً          
لزمهم احلكم على اهللا بأنه جزء من املعينات، أو بأن وجوده جزء من وجود خلقه أو بأن                 

 أن يكون اخللق عـني  نهم، والعقل ال يتصور أبداًاخلالق صنعة اخللق أو هو هو، وهذا دي     
دين البهائية الـذي  : اخلالق، أو خالقا له، وهذا الذي ال يتصوره عقل، وال يقره دين هو   

   .)١(!!) معبوداً ويسميه رباً، وصنماً ويسميه وجوداًيعبد عدماً
 اهللا  هذا هو تفصيل عقيدة البهائية يف احلقيقة اإلهلية؛ وميكن تلخيص نظـرم يف            

  : تعاىل يف نقطتني
أن اهللا تعاىل عدم حمض؛ يدل على ذلك أم ال يرضون أن يوصـف اهللا تعـاىل                 : األوىل

  .بصفة أو يسمى باسم أو يذكر بذكر
؛ وهذا يفضي إىل سابقه؛ ألن التفرقة هنا تصبح          ال عينياً   ذهنياً أنه موجود وجوداً  : الثانية

  .لفظية ال حقيقية
                                 

 .)١٨٦ـ١٨٥ص(لبهائية عبد الرمحن الوكيل ا) ١(
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  : نظرة إىل احلقيقة اإلهلية من وجهنيويرد الشيخ على هذه ال
 أن التفرقة احلقيقة بني العدم والوجود تستلزم وجود شيئني، ووجـود صـفة يف               ـ ١

  .أحدمها ليست موجودة يف اآلخر حىت يصح التمييز بينهما
  :  أن كل موجود ال بد له من صفتنيـ ٢

  . صفة إجيابية تبني ما هو؛ وهي اليت ا يثبت وجوده ـأ 
  .فة سلبية وا يتميز عن غريه صـب 

ومبا أن البهائية يقولون إن اهللا تعاىل كلي يريدون بذلك اخلروج مـن إلـزامهم               
  مطلقـاً  ؛ ألم جعلوه كليـاً     عظيماً بوصف اهللا تعاىل فإم قد تناقضوا مع ذلك تناقضاً        

قة متفقون  ؛ ألن املناط   حمضاً والكلي املطلق بشرط اإلطالق يلزم منه جعل اهللا تعاىل عدماً         
  .على أن الكلي املطلق بشرط اإلطالق ال وجود له يف اخلارج

وإن عنوا الكلي املطلق ال بشرط اإلطالق لزمهم القول بأن اهللا تعاىل إما مجلـة               
 منها أو صفة من صفاا؛ وهم يف كل ذلك خمالفون للعقل والـدين؛        املخلوقات أو جزءاً  

 لوجود  د له بذاته؛ وإمنا يكون وجوده تابعاً      ألن الكلي املطلق ال بشرط اإلطالق ال وجو       
؛ س إال معينـاً ـد يف اخلارج ليـم على أن ما يوج   ـغريه؛ مع أن مجهور املناطقة وغريه     

  . أصالًوال يكون مطلقاً
ومعلوم أن : (جمليا هذه النقطةـ رمحه اهللا تعاىل  ـ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 وهذا من أوائل ما يف املنطق عنـدهم         إال معيناً املطلق ال وجود له يف اخلارج وال يوجد         
  .واملطلق بشرط إطالقه قد اتفقوا على أنه ال يوجد يف اخلارج

وأما املطلق ال بشرط فقد غلط فيه بعضهم كالرازي وادعى وجوده يف اخلـارج              
  .وأنه جزء من املعني

ـ  س مطلقاً ـ لي ون أن ما يوجد يف اخلارج ليس إال معيناً        ـواجلمهور يعلم   الً أص
وابن سبعني جيعله تارة يف كالمه الكلي وأجزاء العامل أجزاؤه وتارة جيعله الكلي الذي هو               
الوجود فال يكون له وجود يف اخلارج حبال ولكن كالمه يقتضي أنه جيعل الكلي املطلق               
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 يف املعني على القول الضعيف وإذا نزلنا معه على هذا التقدير يكون الرب تعاىل               موجوداً
  . من كل موجود خملوقءاًعندهم جز

 من كل خملوق أو صفة لكل خملوق        فهم بني أن جيعلوه مجلة املخلوقات أو جزءاً       
 ال وجود له إال يف األذهان ال يف األعيان مث هم مع هذا التعطيـل                 حمضاً أو جيعلونه عدماً  

  .)١()الصريح واإلفك القبيح يتناقضون وال يثبتون على مقام

الرمحن الوكيل على البهائية بالعقل احملض، واملقدمات        عبد    /وبعد أن رد الشيخ   
ويف هذا التيه املظلم يتجلى لنا      : نور من احلق  : (املنطقية؛ رد عليهم بكتاب اهللا تعاىل فقال      

IIII�U�T�S�R�Q�P�U�T�S�R�Q�P�U�T�S�R�Q�P�U�T�S�R�Q�P : إىل اليقني من القرآن يف قولـه سـبحانه         نور احلق هادياً  
X�W�VX�W�VX�W�VX�W�VHHHH)٢(.   

كر احلكيم جيد أنـه جـاء يف        وصف بالنفي، ووصف باإلثبات، ومن يتدبر الذ      
ن به املعطلة، وعبد العجـل      ـصفات اهللا بإثبات مفصل، ونفي جممل، على نقيض ما يدي         

دة الوجود؛ فقد أسرف األولون يف النفـي حـىت صـريوا            ـمن القائلني باحللول ووح   
، فكان أن أهلوا كـل      ، وأسرف اآلخرون يف اإلثبات، فلم ينفوا عنه شيئاً        معبودهم عدماً 

  .!!شيء

{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�IIII: مث تدبر قوله سـبحانه    

�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨

�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´³�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´³�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´³�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´³

É�È�ÇÉ�È�ÇÉ�È�ÇÉ�È�ÇHHHH)٣(.  
  

                                 
 .)٢٧٠ـ٢٦٩ص، ٢ج (إلبن تيمية ،بغية املرتاد ) ١(
 .)١١آية:الشورىسورة ( )٢(
 .)٢٤ـ٢٣آية:سورة احلشر( )٣(
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وكل اسم إهلي جليل من هذه األمساء له معناه اجلليل وداللته على صـفة إهليـة                
 إغمـاض  جليلة، وإال تنا اهللا بأنه يسمي نفسه مبا ليس له معىن؛ فما الذي يـدعونا إىل              

   .)١(!)العني والقلب عن هذا النور اإلهلي؛ لنخبط دياجري ليل اغتال األبد السحيق فجره؟
وميكن تلخيص أدلة الشيخ القرآنية اليت رد ا على عقيدة البهائية يف احلقيقـة              

  : اإلهلية كما يلي

  .)٢(IIIIX�W�V�U�T�S�R�Q�PX�W�V�U�T�S�R�Q�PX�W�V�U�T�S�R�Q�PX�W�V�U�T�S�R�Q�PHHHH:  قوله تعاىلـ ١
م يف احلقيقة اإلهلية حيث تثبت الصفات هللا        وال شك أا صرحية يف الرد على قوهل       

  .تعاىل مع نفي مماثلته ألي شيء
وهي آية لطاملا استدل ا علماء السلف على قضية الصفات؛ وردوا ا املنحرفني 

  . كان ذلك االحنراف، وبينوا من خالهلا املنهج احلق يف هذا البابفيها أياً
ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول ابن القيم   فنفي حقائق أمسائه متضمن للتعطيـل  . : (.. 

والتشبيه وإثبات حقائقها على وجه الكمال الذي ال يستحقه سواه هو حقيقة التوحيـد              
والترتيه فاملعطل جاحد لكمال املعبود واملمثل مشبه له بالعبيد واملوحد مبني حلقائق أمسائه             

ـ  وكمال أوصافه وذلك قطب رحى التوحيد فاملعطل يعبد عدماً          ل يعبـد صـنماً     واملمث
 ليس كمثله شيء له األمساء احلسىن والصفات العلى وسع كل شـيء             واملوحد يعبد رباً  

  .)٣()رمحة وعلماً

�IIII:  قولــه تعــاىلـــ ٢ �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}

�´³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�´³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�´³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�´³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©

�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ
                                 

 .)١٨٨ـ١٨٧ص ( عبد الرمحن الوكيل ،البهائية) ١(
 .)١١ آية :سورة الشورى( )٢(
اصمة ، على بن حممد الدخيل اهللا ، دار الع: يم اجلوزية ، ت على اجلهمية واملعطلة ، ابن قالصواعق املرسلة ) ٣(

 .)١٤٨ـ١٤٧ص، ١ج (م ،١٩٩٨/هـ١٤١٨،٣الرياض ، الطبعة 
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É�È�ÇÉ�È�ÇÉ�È�ÇÉ�È�ÇHHHH)داللتها  وهي صرحية يف إثبات أمساء اهللا تعاىل وتعددها مع        . )١ 
  .على مسمى واحد وموصوف واحد

باب بيان صفة الذات وصفة الفعـل       : (ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ   قال اإلمام البيهقي  
ــاؤه IIII�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m قــال اهللا جــل ثن

|�{|�{|�{|�{�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}

� �̧¶�µ�´³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª� �̧¶�µ�´³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª� �̧¶�µ�´³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª� �̧¶�µ�´³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª

É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹HHHH )٢( 

ل على ما نبينه إىل سائر      ـل أمساء الذات من أمساء الفع     ـه اآليات إىل فص   ذـفأشار يف ه  
ما ذكر يف كتابه من أمساء الذات وأمساء الفعل؛ فلله عز امسه أمساء وصـفات وأمسـاؤه                 

  .)٣()صفاته وصفاته أوصافه
 عبد الرمحن الوكيل باالستدالل اتني اآليتني كومـا مـن            /ومقصود الشيخ 
فت عن اهللا   ات الصفات واألمساء هللا تعاىل، وكذا فإن اآلية األوىل ن         أصرح اآليات يف إثب   
  .تعاىل مشاة أي شيء

ومن هنا فإن من يؤمن بالقرآن الكرمي ال يستطيع إال تكذيب البهائية من خالل              
  . تاماًهاتني اآليتني إذ مها متعارضتان مع عقيدة البهائية تعارضاً

  
  
  
  

                                 
 .)٢٤ـ٢٣آية:سورة احلشر( )١(
 .)٢٤ـ٢٢آية:سورة احلشر( )٢(
 .)٧٠ص، ١ج (للبيهقياالعتقاد ) ٣(
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مل تقتصر البهائية على االحنراف يف احلقيقة اإلهلية؛ ومل تكتف بدمج كـثري مـن               
العقائد الفاسدة يف تصورها للحقيقة اإلهلية؛ بل إا ذهبت ألبعد من ذلك حني أنكـرت               

  ...كون اهللا تعاىل هو اخلالق
 أقواهلم املدونة يف كتبهم عن  منكثرياًـ رمحه اهللا تعاىل  ـ وبعد أن ينقل الشيخ  

  .اخللق وعن الرمحة اإلهلية وغري ذلك خيلص إىل أم ينفون كون اهللا تعاىل هو اخلالق
واخلالصة أن البهائية تكفر : ( هذه النقطةجملياًـ رمحه اهللا تعاىل  ـ يقول الشيخ  

عندهم هـو   " اخللق"بأن اهللا خالق، وال يغرنك التعبري عنه يف كتبهم بأنه خالق، فمفهوم             
فليس " خالق"فإذا قرأت يف كتاب ائي كلمة       " الفيض"التصرف يف األشياء فحسب أو      

معناه أن اهللا أنشأ املوجودات بعد أن مل تكن أو أنه أوجدها بعد عـدم، وإمنـا معنـاه                   
ة متحققة يف غيب القدم     ـألن كل حقيقة جمهولة من األزل ثابت      " املفيض"أو  " املتصرف"

خلقها أو منحها فطرها كذلك تدين البهائية بأن العامل ال أول له، وبقـدم              وال يد هللا يف     
إن الفرد الذي   : "املادة، يدلك على هذا قوهلم باألعيان الثابتة وقول أيب الرذائل السابق          

هذا : "وقول عبد البهاء  " تتجلى فيه تلك احلقيقة متحقق قبل التجلي ومستحضر موجود        
  حمـضاً  ت الكائنات عدماً  ـلو كان : "وقوله" ة وال اية  ـالكون الالمتناهي ليس له بداي    

  .)١("فال يتحقق منه الوجود
 من نواميس الكون فهو قـد رأى         بأن اإلله ال يستطيع أن يغري شيئاً       وتدين أيضاً 

  خاصاً ثابتة أمامه مل خيلقها ومل يعط لشيء منها فطرته، وقد رأى لكل منها استعداداً           أعياناً
حل فيها، كذلك تدين البهائية باجلربية احملضة اليت حتكم         : يان أو قل  ففاض على هذه األع   

ة ـس الوجود، ولكن تلك اجلربي    ـالسلوك اإلنساين، وباحلتمية املطلقة اليت حتكم نوامي      
 وإمنا ترجـع  ـ تعاىل اهللا  ـأو احلتمية ال ترجع إحدامها إىل مشيئة اهللا فما له يد يف هذا  

                                 
 . عن الشيخنقالً،  ) اء اهللا٢٠١ص() ١(
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 باستعداده وقابليته قبل  ثابتاًسان فقد كان كل شيء متحققاًإىل طبيعة األشياء وطبيعة اإلن    
 تابع ملا تعطيه أعياـا  ـ ومنها اإلنسان  ـإفاضة الوجود، وعلم اإلله البهائي باألشياء  

 إن كانت ـالثابتة مبا هي عليه يف األزل من االستعدادات والقابليات واخلواص وإرادته  
لم وما علمه إمنا هو تابع ملعلوم سابق علـى علمـه    إال مبا ع ال تتعلق حتماًـله إرادة  

فأفاض الوجود عليها كما هي خبصائصها اليت هي هلا واليت مل ختل منها أزال وال تنفـك                 
 أن تغـري مـن      عنها أبدا مثلها هذا مثل الشكول اهلندسية فكما أنك ال تستطيع مطلقاً           

ي املسروق  ـلك اإلله البهائ   كذ  أو حمسوساً  والًـ معق خواص املثلث أو تبدل فيه تبديالً     
ة األشياء أو قابلياـا     ـري أو يبدل من طبيع    ـمن عدة آهلة أمشاج فإنه ال يستطيع أن يغ        

ه ليس له من إرادة وال مشيئة       ـأو استعداداا وهذا يستلزم احلكم على اهللا سبحانه بأن        
يطر عليـه   وال اختيار وأنه جل شأنه جمبور مغلوب على أمره وأنه حيل يف األشياء فتـس              

   .)١()طبائعها وال يسيطر هو على شيء منها
ودات دون مـشيئة    إذن ال خالق عند البهائية، وإمنا هو فيض، أو حلول يف املوج           

  .أو إرادة أو خلق
وقد رد عليهم الشيخ بأن هذا الفكر ساقط معلوم السقوط إذ كيف ينفى عـن               

يئة وال إرادة؛ بل هو مغلوب      اخلالق صفة اخللق، وكيف يعبد إله عاجز ال قدرة له والمش          
  .اجز أمام األشياء اليت حيل فيهاعلى أمره ع

هذا وقد رد الشيخ على البهائية يف عقائد متعلقة باهللا تعاىل كوحـدة الوجـود               
واعتقاد عقيدة التثليث وغري ذلك من املتناقضات اليت حتتوي عليها عقيدة البهائية وهي             

  .)٢(... عليه الشيخ يف ردوده على املتصوفةيف غالبها غنية عن الرد وبعضها قد رد
  
  

                                 
 .)٢٠١ص(الوكيل  عبد الرمحن ،البهائية) ١(
 .تراجع الفصول السابقة يف الرد على الصوفية) ٢(
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إن اإلميان بالرسل هو مثرة اإلميان باهللا تعاىل؛ ونتيجة له؛ وال شك أن من يتلقـى                
 مبا ينص عليه الوحي اإلهلي خبالف من        عقيدته عن الوحي سيكون إميانه بالرسل مضبوطاً      

  .هلوى استمداده ومنطلقهرأي واجيعل ال
 عن نظرا هللا تعاىل     ف كثرياً ـدة البهائية يف الرسل ال ختتل     ـومن هنا كانت عقي   

  .هج وال من حيث الطريقة والنتيجةال من حيث املن
عقيدة البهائية يف الرسل من زوايا خمتلفـة        ـ   رمحه اهللا تعاىل  ـ   وقد بني الشيخ  

هلية أو هي تعينات احلقيقة اإلهلية، وأم أعظم مـن          فأوضح أم يعتربون الرسل مظاهر إ     
املرسل وهو أي اهللا حباجة إىل الرسل لكي تظهر صفاته وعلمه، أما هم فمستغنون عنـه،          
ء وأن الرسول هو رب وعبد يف آن واحد، وأن للرسل القيومية املطلقة، وأن كل شـي               

  .يتحرك بإرادم ويوجد بقدرم
 أن الرسل عبارة عن ـ عنهم الشيخ رمحه اهللا تعاىل   كما ينقلـواعترب البهائية  

هياكل تتناسخ، ومن هنا فإنه ال تغاير بينهم، وال معىن خلتم النبوة وال بدئها، فـاجلميع                
  .اسم واحد ورسم واحد وذات واحدة وحقيقة واحدة

أن البهائية مع كل هذه املتناقـضات دانـت   ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ مث بني الشيخ  
؛ إذ زعمـت البهائيـة أن     ل ولكن أىب البهاء إال أن جيعل نفسه فوقهم مجيعاً         بوحدة الرس 

مل وأمت جتـسدات احلقيقـة   احلقيقة اإلهلية ترتع إىل الكمال يف تعيناا وأن البهاء هو أك  
  .اإلهلية

  : يف عقيدم يف الرسل مبا يليـ رمحه اهللا تعاىل ـ مث رد عليهم الشيخ 

ــه تعــاىلـــ ١ IIII�h�g�f�e�d�h�g�f�e�d�h�g�f�e�d�h�g�f�e�d�m�l�k�j�i�m�l�k�j�i�m�l�k�j�i�m�l�k�j�i:  قول
�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n
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b�a� �̀_�~�}b�a� �̀_�~�}b�a� �̀_�~�}b�a� �̀_�~�}HHHH)وهي صرحية يف تعدد الرسـل       )١
 وهـم  ـ بـالفتح   ـواملرسل   ـ بالكسر وهو اهللا تعاىل  ـواملغايرة بني املرسل  

  .األنبياء

ـ  ـ ٢ ـ  ـ قول �IIII�¼�»�º�¹ :ىـه تعال �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®

¾�½¾�½¾�½¾�½HHHH)وال جيوز شرعاً   عقالًوهذه اآلية صرحية الداللة على أنه ال ميكن          )٢  
تعدد اآلهلة، وإمنا هو إله واحد، عكس ما تدعيه البهائية من تعدد اآلهلـة بتعـدد                

  .تعيناا أو مظاهرها
ـ صلوات اهللا وسالمه عليهمـ  أنه من املعلوم بالضرورة أنه قد تعاقب رسل اهللا  – ٣   

  .����حمد يبشرون باإلسالم ويدعون له حىت أكمله اهللا بالقرآن وختم رسله مب
دة يف الرسـل، وعـدم      ـوا له البهائية من التناسخ والوح     ـوهذا خمالف ملا تدع   

  .ختم النبوة
رده على البهائية بعرضه عقيـدم يف عـدم   ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ وختم الشيخ  

تزعم البهائية أنه ال بد من وجود مظهر إهلي يف          : (إمكانية خلو الوجود من رسول فقال     
ادة اهللا، وأنه ال يعقل أن يستغين أهل العامل يوما عن الظهورات            كل زمن ليكون هيكل عب    

وهذه املدينة تتجدد وتتزين يف رأس كل ألف سنة أو ما يقل : "ويقول عبد البهاء!! اإلهلية
والكتب ال تتجدد !! وهو يفسر املدينة بأا الكتب اإلهلية وشرائع اهللا" عن ذلك، أو يزيد

   .!!إال على يد مظهر أو رسول
لقد زعمت البهائية كما بينا أن اهللا ال يعمل وال يعبد إال وهو متعني يف جـسد                 
بشري وأنه ال يعقل انقطاع صدور األفعال عنه، وهذا يستلزم القول بدميومـة جتـسده               
البشري حبيث ال خيلو الوجود حلظة من جسد بشري تتعني فيه احلقيقة اإلهلية وإال انقطع               

  .صدور الفعل
                                 

 .)٣٦ آية :سورة النحل( )١(
 .)٥١ آية :النحلسورة ( )٢(
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 لكي يضمن ألبنائه وأسـباطه  ـ، غري أن البهاء   البهائية أحياناًوهذا ما تقول به
 خالف دينه هنا، إذ قرر أن العامل لن ينعم مبظهر جديـد             ـ  طويالً وأحفاده السلطة زمناً  

  . للمستقبلاحتياطاً! " بعده إال بعد مرور ألف سنة قد تزيد وقد تنقص
   .)١(!)عمل وإله يعبد؟فأي عامل هذا الذي يظل ألف سنة، دون أن يكون له رب ي

رمحـه اهللا  ـ ي عقائد القوم ليجد أن الـشيخ   ـوال شك أن الباحث والناظر ف
ـ تعاىل  باليت هي أحسن؛ ألن مثل هذه املتناقـضات العقليـة    وجمادالً وليناً كان منصفاً 

الفارغة من أي معىن له قيمة شرعية أو فكرية، ال حتتاج إىل رد، وال إىل نقاش؛ فالبليـد                  
  .رضها كاف يف دحضها وبيان عوارها يعرف خواءها، ويكشف زيفها، وجمرد عالغر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .)٢١٥ـ٢٠٨ص(البهائية عبد الرمحن الوكيل ، ) ١(
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 للوحي عامة، وللقـرآن     تلك العقائد السابقة ما هي إال توطئة للنظرة املتناقضة        
  .بصفة خاصة

قيدم يف احلقيقة اإلهلية وكوا      من ع  ذلك أن البهائيني نظروا إىل الوحي انطالقاً      
  . املظهر اإلهلي الذي هو الرسولتتجسد أو تتعني يف

  .تجسد يف املظهر الذي هو الرسول عن اهللا املومن هنا كان الوحي صادراً
تزعم البهائيـة أن الـوحي   : ( هذا املعىنمبيناًـ رمحه اهللا تعاىل  ـ يقول الشيخ  

 مظهر أمر اهللا بوساطة روح القدس املتجلي فيه مث          عبارة عن املعاين اليت تنبجس يف قلب      
  .)١(تظهر على هيئة الكلمات من لسانه، وتنسبك يف قوالب األلفاظ بنطقه وبيانه

وهذا معناه أن الوحي ينبع من داخل نفس املظهر، ألنه هو اهللا، غري أن املعـاين                
  .صادرة عن ربوبيته، أما األلفاظ فعن بشريته

: سالة تزلف ا إىل ملك العجم عن نفسه، وعن البهائيـة          يقول عبد البهاء يف ر    
 ولـو أن  ـ أي الرسل  ـإن هؤالء العباد ال يقولون باستحالة ظهور مظاهر األحدية  "

  .)٢(!"يد اهللا مغلولة؟:  قال ذا فأي فرق بينه وبني قوم يقولونقائالً
الوحي بعد حممد   إن القول بانقطاع    : "أما البهائية يف القاهرة فتقول يف رسالة هلا       

  ." ليس له سند يف منطق الواقع����
وال ندري أي واقع تريد، وما مثة من واقع يزعمونه إال ويدمغهم بالبهتان وأقرب              

   .)٣()واقع هو واقع معبودهم، فهو ال يقص إال واقع الزور واإلمث واخليانة

                                 
 . عن الشيخنقالً. )إيقان١٣٧ احلجج، ص ٧٩، ٢٦، ٢٥ص() ١(
 . عن الشيخ نقالً).مقالة سائح ٩٥ص() ٢(
 .)٢١٥ص( عبد الرمحن الوكيل ،هائيةالب) ٣(
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 يف  إذن ليس هذا هو الوحي املعروف عند املسلمني، وليس حىت اإلهلام املعروف           
  .ط متعفن يف تناقضه وال عقالنيتهالفكر الصويف؛ بل هو خلي

ويصل البهائيون من خالل ذلك التعريف للوحي إىل الطعن يف القرآن الكـرمي،             
  .قيص من إعجازه البالغي والبياينوالتن

: رد عليها فيقـول ـتلك العقيدة عندهم ويـ رمحه اهللا تعاىل  ـ يعرض الشيخ  
ال يعرف وال ميتاز كالم اهللا من كالم البشر بفصاحته وبالغتـه            ": يقول أبو الرذائل  . .(.

وال بشهادة اآلثار العتيقة وبقايا مصنوعات امللل البائدة، وال بالتلقي عن اآلباء واألمهات       
   .)١("واألكابر 

ومن ينكر غري أيب الرذائل أن كالم اهللا ال يتسامى إىل قدسه األمسى كالم آخـر                
قد احتشد ملعارضته قرون بلغاء الوجود وفـصحائه؛ فـدكت          و! يف فصاحته وبالغته؟  

ومن ينكر غري أيب الرذائل أن من معجزات القرآن اإلخبـار           ! أعناقهم دون أقرب غاية؟   
عن أحوال األمم املاضية بأخص مقوماا احلضارية واالعتقادية واخللقية، وقد تـضافرت            

ري أيب الرذائـل وشـيعته أن   النقول القطعية على صحة وصدق ما أخرب به؟ ومن ينكر غ 
التوتر احلق الكامل الشروط دليل قطعي على أن ما يف املصاحف اليت بأيدينا اليوم هـو                
كالم اهللا الذي نزله سبحانه على خامت املرسلني؟ لقد حتدى اهللا بإعجاز الفصاحة والبالغة              

ديه املعجز،  يف قرآنه أعظم فحول البالغة والفصاحة أن يأتوا بسورة من مثله؛ فقهرهم حت            
   .)٢()وانداحوا أمامه صاغرين

  : مث يستطرد الشيخ يف رده عليهم ويعرض أدلة من أمهها

 أن اهللا تعاىل قد حتدى أئمة اللغة وعمالقة البيان ورؤوس البالغة فلم يستطيعوا أن               ـ ١
  .يأتوا بسورة مثل القرآن

                                 
 . عن الشيخنقالً،  )٤١،٣٧،١١٩، ٣٩احلجج ص ( )١(
 .)٢١٧ص (البهائية عبد الرمحن الوكيل ) ٢(
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لها اليت شهد ـا      أن القرآن الكرمي قد احتوى على قصص األمم السابقة بتفاصي          ـ ٢
 هذه القصص يف أوجهها اإلخبارية التفـصيلية        ���� التاريخ؛ فمن الذي علم حممداً    

  والبيانية اإلعجازية، وهو النيب األمي الذي ال يعرف قراءة وال كتابة؟
فاقوا مجيع الفـصحاء والبلغـاء يف       : " أن أبا الرذائل نفسه قد وصف الرسل فقال        ـ ٣

ن ورصف األلفاظ وانسجام الكالم وسالسة العبارات       سبك املعاين يف قوالب البيا    
  ."ولطف اإلشارات، وتسجيع الكالم، وترصيع اآليات

ف به كالم الرسل؛ فما بالك بكالم اهللا تعـاىل الـذي            ـفإذا كان هذا ما يوص    
  علمهم البيان؟

وأما احنرافهم يف تأويل آيات القرآن الكرمي فهي أكثر من أن حتصى، وقد ذكـر     
 كما تستشهد البهائية على باطلها هذا بقـول         ..: (.مناذج ورد عليها فقال   الشيخ منها   
IIII�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L: احلق سبحانه

�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[
t�s�r�q�p�o�nt�s�r�q�p�o�nt�s�r�q�p�o�nt�s�r�q�p�o�nHHHH)فتزعم أن هذه اآلية تؤكد أن تفـسري         )١

إال يوم القيامة الكـربى،     آيات القرآن اليت تتعلق بأصول الدين وأمور اآلخرة لن يكون           
وقد حتقق هذا،   " حسني علي "أي يوم جتلي احلقيقة اإلهلية بكماهلا األعظم يف صورة مريزا           

بأنه هـو   " التأويل"إذ ما بني املقصود من القرآن إال املريزا املذكور، ويفسر أبو الرذائل             
   .!!الكشف عن املعاين الباطنة غري الظاهرة اليت أطلقت عليها تلك األلفاظ

وما يزعمه ال ينتسب إىل معىن الكلمة يف اآلية مطلقا، فمعىن التأويل يف اآلية هو               
حتقق ما أخرب به القرآن من وعد ووعيد وغريمها يف يوم القيامة، مث إنه جاء يف اآلية اليت                  

IIII�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T :استشهدوا ا قولـه سـبحانه     
ttttHHHH)ل يوم القيامـة،    ـ ما نزل اهللا قب    اًت جيد ـوهذا يؤكد وجود مجاعة مؤمنة فقه     ����)٢

ومل ختالف عن أمر اهللا، ويؤكد وجود مجاعة أخرى فقهت ولكنهم أعرضوا ظاملني عـن               

                                 
 .)٥٣ آية :سورة األعراف( )١(
 .)٥٣ آية : األعرافسورة( )٢(
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هديه سبحانه وهم الذين سيشهدون يوم القيامة بأن رسل اهللا قد جاؤوا باحلق، ويتمنون              
ء فريته، وزعم أنه  ؛ فأين من فعلوا هذا حينما افترى البها       العودة إىل الدنيا؛ ليعملوا صاحلاً    

رب القيامة املوعود إن ألوف األلوف يرمجونه بكل لعنة هو ا احلـري يف الـدنيا ويف                 
   .)١()اآلخرة

إذن هذا التأويل الفاسد الذي ال يعتمد على دليل ال من اللغة وال من القـرآن                
  .الكرمي وال من السنة هو مردود وحمكوم عليه بالبطالن

  : بأدلة منهاـ  تعاىل رمحه اهللاـ وقد رده الشيخ 
 أن تعريف أيب الرذائل للتأويل يف اآلية بأنه هو الكشف عن املعاين الباطنـة غـري                 ـ ١

هو تعريف فاسد يدل على جهل صاحبه  !! الظاهرة اليت أطلقت عليها تلك األلفاظ     
  .بالقرآن الكرمي وبأساليب لغة العرب

) ٢(����IIIIt�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tt�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tt�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tt�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�THHHH: أن قولـه تعـاىل     ـ ٢

دليل واضح على أن التأويل يف اآلية غري مـا ذكـر            " قول الذين نسوه من قبل    ي"
  .البهائية، كما يؤكد وجود مجاعة مؤمنة فهمت ما نزل اهللا تعاىل يف كتابه العزيز

 أن نفس اآلية املذكورة تدل على وجود مجاعة أخرى فهمت ما دل عليه القـرآن         ـ ٣
  .فهم ترك وتعنتالكرمي لكنه فهم غري مواز للعمل؛ أي أنه 

 أن البهائية تناست اآلية احملكمة املذكورة قبل اآلية اليت استدلوا ا وهـي قولـه                ـ ٤
ــاىل  )٣(IIIIK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH :تع

  .أنه فصل الكتاب وجعله هدى ورمحةـ تبارك وتعاىل ـ حيث أكد فيها ربنا 
 تأويـل القـرآن    بعض احنرافام يفمبيناًـ رمحه اهللا تعاىل  ـ مث استطرد الشيخ  

وقوهلم  )٤(IIIIß�Þ�Ý�Ü�Ûß�Þ�Ý�Ü�Ûß�Þ�Ý�Ü�Ûß�Þ�Ý�Ü�ÛHHHH: الكرمي فذكر من ذلك احنرافهم يف تأويل قوله تعاىل        
                                 

 .)٢٧٠ص( عبد الرمحن الوكيل ،البهائية) ١(
 .)٥٣ آية :سورة األعراف( )٢(
 .)٥٢ آية :عرافسورة األ( )٣(
 .)١٩ آية :القيامةسورة ( )٤(
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 وأن اهللا   ����إن مث تفيد التراخي مستدلني بذلك على قوهلم يف عدم ختم النبوة مبحمـد               
 خيتصه ببيان القرآن الكرمي وإظهار معانيـه املـستورة وهـذا            تعاىل سيصطفي شخصاً  

  . عليالشخص هو املريزا حسني
  : بأدلة منهاـ رمحه اهللا تعاىل ـ مث رد عليهم الشيخ 

ون فيها ما تقدم، ومرة يقولـون  ـ أم متناقضون يف تفسري هذه اآلية؛ فمرة يزعم    ـ ١
  .، وهذا التناقض كاف يف رد فريتهم تلك"البيان"إن البيان فيها هو كتاب الباب 

 لتراخي املتساوي؛ فقد تفيد تراخيـاً      أن مث اليت بنوا عليها تفسريهم ذلك ال تفيد ا          ـ ٢
 :بزمن قليل أو متوسط أو طويل حبسب السياق، واستدل على ذلك بقوله تعـاىل             

IIII�ts�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�ts�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�ts�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�ts�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e
�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u
«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��HHHH)١(.  

 ـ حبسب زعمهم  ـ أنه ال فائدة من ترتيل القرآن على حسب قول البهائية ألنه  ـ ٣
مل يبني ولن يبينه إال املريزا، فدل ذلك على أن األمة قبله كانت تتعبـد اهللا تعـاىل                 

  .بكتاب غري واضح وغري مبني، وال شك أن هذا الالزم باطل فكذا امللزوم
IIII�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j : أن اهللا تعاىل قال    ـ ٤

�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t
ccccHHHH)ا مستورة جمهولـة  فهل يكمل الدين وأصوله اليت ال     "  )٢ميكن النجاة بدو 

  !!ال يعرفها حىت خامت الرسل؟
 مث ذكر الشيخ أمثلة أخرى من حتريفهم للقرآن الكرمي وتأويلهم آلياتـه تـأويالً     

  .)٣( ال يعتمد على أي دليل أو فكرفاسداً

                                 
 .)١٤ـ١٢ آية :سورة املؤمنون( )١(
 .)٣ آية :سورة املائدة( )٢(
 .)٢٨٧، ٢٧٣ـ٢٧٢ص(، عبد الرمحن الوكيل البهائية ) ٣(
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قني إميام بالغيب ويقينهم حبصوله كما أخـرب اهللا         إن من أهم صفات املؤمنني املت     
م، فال يترددون يف الغيـب،      ـازون ا عن غريه   ـتعاىل عنه، وتلك صفة مالزمة هلم ميت      

وال حيرفونه عن مراد اهللا تعاىل، وال حياولون تفسريه ليناسب العقول البشرية الـضعيفة؛              
  .ن به ولو مع عدم متكنهم من تصورهبل يؤمنو

  هو الغيب الذي جيب اإلميان به، ويتميز به املتقي عن غريه؟ولكن ما 

fً6و��W��Z�א��!�+�Zא�W� �

يعرف علماء اللغة الغيب بأنه كل ما غاب عنك، قالوا كأنـه مـصدر مبعـىن                
  .)١(الفاعل
�ً�0�k�Wn@)>fא�!�+�Zא�W� �

ويعرفه العلماء يف االصطالح بأنه كل ما غاب عن العقول واألنظار من األمـور              
  .)٢( حلاضرة واملاضية واملستقبلةا

 يف القلوب   الًـيون وسواء كان حمص   ـهو كل ما غاب عن الع     : وقال ابن األثري  
  .)٣( أو غري حمصل

وقد امتاز املسلمون باإلميان بالغيب والتسليم مبا ورد منه يف الكتـاب والـسنة              
  . يف التفصيلي يف اإلمجايل وتفصيالًإمجاالً

ة البهائية يف الغيب من أهم النقاط اليت ميتحنون ـا           ومن هنا كانت معرفة عقيد    
عما سبق تفصيله    ملعرفة حقيقة فكرهم ودعوم، ومدى تعنتها يف الكفر باإلسالم فضالً         

  .من عقائد كفرية أخرى
                                 

 .)٢١٥ص، ٢ج( الصحاح للجوهري) ٤٩٧ص، ٣ج (للزبيدي ، ،تاج العروس من جواهر القاموس) ١(
 .)٨٩ص، ١ج (لنحبة من العلماء ، الكتاب والسنةأصول اإلميان يف ضوء) ٢(
 .)٧٥١ص ،٣ج ( األثري ،البن ،النهاية يف غريب األثر) ٣(
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ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ   من صفات املؤمن احلق أنه يؤمن بالغيـب،  : ( 
دث فيـه،   ـ، وفصل ما سيح    جلياً  وصفه تفصيالً  ومن الغيب يوم القيامة الذي فصل اهللا      

 ال يأذن لريبة ما يف أن تلم بقدسه املشرق الطهور،            هادياً  شافياً وما سيكون بعده تفصيالً   
  فماذا تقول البهائية عن يوم القيامة وأمور اآلخرة؟

املراد من األمور املكتومة منذ تأسيس العامل هو رموز احلـشر والنـشر             :"تقول
 ـ ومل تـزل   ـامة والبعث وغريها من اآليات النازلة يف الكتب مما كانـت   ودقائق القي

  ."معانيه ومفاهيمه غامضة مستورة مغلقة 
وحتكم البهائية باجلهل وبالكفر على كل من يستمد من القرآن إميانـه بـأمور              

   .)١()اآلخرة وعلى كل من يؤمن ا إميان خامت املرسلني
  .وعن مصدر تلقيه بشكل عام، إذن هذا هو تصورهم عن أصل الغيب

���4א��
����؟��'����و�9]�'��;�3א� �

عقيدة البهائية يف القيامة وتقـسيمهم هلـا إىل   ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ يذكر الشيخ  
  : قيامتني
  .قيام روح اهللا بأحد مظاهره الكلية: األوىل

بأن معىن هذا أنه قد حصلت قيامـات  ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ ويرد عليهم الشيخ  
ثرية؛ بل إن معناه أن العامل يف قيامة منذ نشأته إىل اآلن؛ ألن احلقيقة اإلهلية عند                ك

البهائية ال تغيب عن اهلياكل البشرية؛ فكل رسول وكل نيب قامت به نفـس اهللا               
 وهذا بني السقوط من الـوجهني       ـ  كبرياً  تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً      ـ

  .ئية أنفسهمأعين على احلقيقة وعلى قول البها
؛ "النـوري "وهي عند البهائية قيام الروح اإلهلية يف جسد املريزا          : القيامة الكربى الثانية  

فقيامها يف أجساد األنبياء والرسل قيامة صغرى، أما يف جسد هذا الرذيل فهـي              
   .)٢( قيامة كربى

                                 
 .)٢٥٣ـ٢٥٢ص(عبد الرمحن الوكيل ، البهائية) ١(
 .)٢٥٦ـ٢٥٥ص( سابقالرجع ملا) ٢(
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عقيدم يف بعض األمور الغيبية األخـرى       ـ   رمحه اهللا تعاىل  ـ   مث عرض الشيخ  
  : لى النحو التايلع

  .هو اليقظة الروحية: ثـالبع
  . هو الفصل بني املؤمنني بتجسد اهللا يف البهاء وبني الكافرين ذا: احلساب
  .هي رؤية اجلسد البشري الذي حلت فيه روح اهللا: رؤية اهللا
يف جالله األعظم هو لقاء مريزا حسني علي؛ ألنه العزيز اجلبار الذي يف ظلـل               : لقاء اهللا 

  !!  األنوارمن
ي ظلل  ـام، أما النوري فف   ـاهللا يأيت يف ظلل من الغم     : "وعلق عليه الشيخ فقال   

  .من األنوار
هي رياض املعرفة اليت فتحت أبواا يف عهد البهاء، ومعرفة رموز الكتب            : اجلنة

اإلهلية بواسطة مريزا حسني علي، وهي اإلميان بأن املريزا هو رب الـسماوات واألرض              
  .نة هي حروف حي وهم كبار أتباع البابوأبواب اجل

 يعـين  ـ منهم  والثابت أن كثرياً: "فقالـ رمحه اهللا تعاىل  ـ وعلق عليه الشيخ  
  . قد ارتد عن البابية ولعنهاـحروف حي 

ون له قدرة اهللا وقوتـه      ـاء من يؤمن بربوبية البهاء؛ فتك     ـهو ارتق : نعيم اجلنة 
  .وعزته وهيمنته

  .وعلى هذا الوهم األسطوري متضي حياة البهائيني" وعلق عليه الشيخ فقال 
وكانت خفية علـى     هي املعاين العالية اليت بينها البهاء لكتب رب العاملني،        : احلور العني 

  .مجيع املرسلني
 هي احلرمان من معرفة احلقيقة اإلهلية اليت ظهـرت يف جـسد             كانت أوالً : ارـــالن

القيامة الكربى، فلمـا ادعـى      هو رب   " الباب"الكفر بأن   : الباب أو هي  
  !!الكفر بأن البهاء هو اهللا رب العاملني: البهاء الربوبية صارت النار هي
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����:هم أئمة اهلدى وأئمة الضالل، وأما مالئكة النار املذكورون يف قوله تعاىل           : ةــاملالئك
IIIIy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vHHHH)الذين كفـروا مبـريزا      فهم التسعة عشر رجالً    )١ 

  ".ىيحي"حسني علي واتبعوا أخاه 
هي إخوة عبد البهاء    ! أما يف عهد عبد البهاء فأصبح عدد أبواب النار ثالثة فقط          

  .)٢(الذين كفروا بزعامته
وهكذا : (على قوهلم يف هذه األمور الغيبية فقالـ رمحه اهللا تعاىل  ـ ورد الشيخ  

، نرى البهائية يف جحودها األصم مبا ورد يف القرآن عن البعث واحلساب واجلنة والنـار              
غري أا تقنع هذا اجلحود األصم ذه التأويالت اخلرقاء اليت هي يف حقيقتها أخبث صور           

أما غري  : "للجحود بأوضح وأحكم وأجلى احلقائق مث تقول بعد تلك التأويالت الكافرة          
 املاديـة، وأمثاهلـا   هذا من األفكار السائدة اخلاصة بقيام اجلسم املادي، وباجلنة والنـار    

  .)٣("فاختراع ومهي
   .)٤(!)وما تنعته البهائية بأنه اختراع ومهي هو قول اهللا جل شأنه

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .)٣٠آية:سورة املدثر ()١(
 .)٢٥٧ـ٢٥٦ص(البهائية ، عبد الرمحن الوكيل ) ٢(
 . عن الشيخنقالً، ) اء ٢٩ص () ٣(
 .)٢٥٨ص(البهائية ، عبد الرمحن الوكيل ) ٤(
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ملا كانت البهائية تستمد فكرها ومرجعيتها من الشيعة وخاصة اإلثىن عشرية كان          
  ..م أركان معتقد الرافضةال بد من أن تقول بالرجعة والتناسخ؛ ألا من أه

يف استقصائه ملعظم احنرافام العقدية عـن  ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ ومل يغفل الشيخ  
  : هذا اجلانب؛ بل نبه على النقطتني األساسيتني فيه ومها

  . أن الرجعة أخذا البهائية من الشيعة الرافضةـ ١
  .ة أم حولوا مسمياا ومل يغريوا يف جوهرها عند الشيعـ ٢

يقرر الشهرستاين أن أسس دين الرافضة هي : ( ـ رمحه اهللا تعاىلـ يقول الشيخ 
  .)١(الغيبة والرجعة والبداء والتناسخ واحللول والتشبيه

بغيبـة روح اهللا    : وعلى نفس األسس أقامت البهائية دينها غري أا فسرت الغيبة         
ق مـن جـسد آخـر،       بأا رجوع روح اهللا إىل الشرو     : عن هيكله البشري، والرجعة   

  . )٢(ورجوع أرواح املؤمنني والكفار السابقني إىل أجساد أخرى
   .)٣()وتفسري الرجعة ذا يستلزم حتما القول بالتناسخ والتشبيه واحللول

 ما قـرره  نصوص البهائيني من كتبهم مثبتاًـ رمحه اهللا تعاىل  ـ مث يسرد الشيخ  
  .من قوهلم بتلك العقائد
  :  أمههاويرد عليهم بأدلة من

هل كان املؤمنون يف عهد أول رسـول ـذه          :  يف قضية الرجعة يتساءل الشيخ     ـ ١
  .الكثرة اليت نراها اآلن، حىت ميكن القول بالرجعة

                                 
 .)١٦١ص، ١ج(للشهرستاين ،  ،امللل والنحل) ١(
 . عن الشيخنقالً . ) احلجج٢٩ص () ٢(
 .)٢٦١ص(البهائية، عبد الرمحن الوكيل ) ٣(
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ويعضده بأن البهاء نفسه قرر أن عدد املؤمنني يف عهد نوح كانوا اثنني وسـبعني               
هل ميكن اعتبـارهم     فقد كانوا ألوف ألوف ف     ����، أما املؤمنون يف عهد حممد       مؤمناً

  !!رجعة الثنني وسبعني؟
مث يتساءل عن فائدة ظهور احلقيقة اإلهلية يف صورة فرد مث يف صورة سـبعني مث يف                 
صورة ألوف ألوف األلوف على زعم البهائية بأن هؤالء املؤمنني حقيقة واحدة هي             

  .حقيقة اهللا؟
رجعة من هذا العامل كلـه     ه بالكفر؛ ف  ـ أن البهائيني أنفسهم حيكمون على العامل كل       ـ ٢

  .ومل يكن يف البدء إال كافر واحد؟
ني والكافرين ال يزيـد     ـل إذا كان عدد املؤمن    ـة من إرسال الرس   ـوما احلكم 

    .وال ينقص
وما احلكمة من جميء اهللا يف صورة البهاء كما تزعم البهائية ما دام الكفر هـو                

   وأصحاب الكفر ال يتغريون؟الكفر واإلميان هو اإلميان وما دام أصحاب اإلميان
ويقرر الشيخ أنه ذه التساؤالت ال يرد على البهائية، وإمنـا يـبني تناقـضاا               

ـ رمحه اهللا تعاىلـ ومضحكاا فيقول   أنا ال أرد على البهائية فباطلها يرد على نفسه : ( 
   .)١()وإمنا أشري إىل بعض متناقضاا أو مضحكاا املبكيات

  
  
  
  
  
  

                                 
 .)٢٦٢ص(البهائية ، عبد الرمحن الوكيل ) ١(
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مصادر املعرفة عند البهائية فيلخصها يف أربعـة  ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ يبني الشيخ  
  : مصادر

ويقصدون به أن أصل املعرفة هو اإلدراك احلسي املـستمد مـن            :  امليزان احلسي  ـ ١
  .احلواس الظاهرة والباطنة

إىل مذهب الفالسفة العقالنيني القائلني إن العقل قوة        ويشريون ذا   :  امليزان العقلي  ـ ٢
  .الصدق والضرورة: فطرية ا يتصف العلم بأهم صفتني له مها

  .وقد نقدوه بأنه ال يوصل إىل اليقني:  النقلـ ٣
وقد سرقوه من الصوفية إال أن عبد البهاء نقده بأنه قد يكون وسـاوس              :  اإلهلام ـ ٤

  .شيطانية
اترك املعقول واملنقول تتابع  : (إىل نبذ كل معقول ومنقول فقال     مث دعا عبد البهاء     

عليك مالئكة اإلهلام؛ ألن احلقيقة خالف ما هو مسلم به عند الناس مجيعـا وال سـيما                 
   .)٢())١(احلقائق اإلهلية فالناس عنها غالفون ولقائلها وناقلها والظاهر ا منكرون

ائية بأا تستمد من القرآن الكرمي زعم البهـ رمحه اهللا تعاىل  ـ ويعرض الشيخ  
وتزعم البهائية أا تستمد مـن القـرآن        . .: (.مصدرها يف املعرفة مث يرد عليهم فيقول      

  .حجتها يف مسألة املعرفة فننظر يف كتاب اهللا لنعرف كيف افتروا على اهللا الكذب

IIII�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á :يقول ربنا سبحانه  
Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�ÎHHHH)يما ورد من آيات يف سورة عبس؛ ليتجلى لنا         ولنتدبر ف  )٣

                                 
 . عن الشيخ نقالً) احلجج٢٣ص مكاتيب، ١٥٣، ١١٨، ١١٣ص () ١(
 .)٢٨٣ص(، عبد الرمحن الوكيل البهائية) ٢(
 .)٣٦ آية :اإلسراءسورة ( )٣(
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بل يدعو إىل استخدام حواس الـسمع       " احلسية" من شأن املعرفة     أن القرآن الحيقر أبداً   
 مـن   والبصر واللمس والشم والذوق، وقد بلغ من حفاوة القرآن بالعقل أنه ختم كثرياً            

فكرون، ووصـف   ك آليات لقوم يعقلون، أو لقوم يت      ـإن يف ذل  : اآليات بقوله سبحانه  
IIII�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q الذين ال يعقلون بأم شر الدواب     

|�{|�{|�{|�{HHHH)يتبني لنا جبالء أن القـرآن يقـدر   ـ ومثلها كثري  ـومن هذه اآلية   )١ 
قل هـل   :"اإلدراك احلسي، واإلدراك العقلي، وحيترم النقل الصحيح، تدبر قوله سبحانه         

  ."عندكم من علم
 : ليستمعوا القـرآن   ����هم اهللا إىل الرسول     ويقول سبحانه عن اجلن الذين صرف     

IIII�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�UT�S�R�Q�P�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�UT�S�R�Q�P�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�UT�S�R�Q�P�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�UT�S�R�Q�P

h�g�f�e�d�c�b�a�`h�g�f�e�d�c�b�a�`h�g�f�e�d�c�b�a�`h�g�f�e�d�c�b�a�`HHHH)م إىل اإلميان مبا نقلوه نقـالً       )٢يدعو 
، فهل يعادي القرآن النقل الصحيح عن احلق كمـا تـزعم            ���� عن رسول اهللا     صحيحاً
  البهائية؟

 أن جنعل وحي اهللا سبحانه هو الفيصل األكـرب واحلكـم            غري أن القرآن يوجب   
 :ذي نستمد منه معارفنا الدينيـة   ـو املصدر ال  ـاملطاع عند التنازع، وأن جنعله وحده ه      

IIII�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ

å�äå�äå�äå�äHHHH)٤())٣(.   
رد على تناقضات البهائية يف مـسألة  ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ ومن هنا فإن الشيخ  

، وبني أن ادعاءها استمدادها فكرها يف املعرفة من القرآن الكرمي باطل             حمكماً رفة رداً املع
                                 

 .)٢٢ آية :سورة األنفال( )١(
 .)٣٠ـ٢٩ اآلية :سورة األحقاف( )٢(
 .)٥٩ آية :سورة النساء( )٣(
 .)٢٨٦ـ٢٨٥ص(، عبد الرمحن الوكيل البهائية) ٤(
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إذ أن القرآن الكرمي يوضح جبالء أن العقل والنقل الصحيح مها مصدرا املعرفة اليقينيـة               
  .وأن ما عدامها يوزن مبيزاما، وهذا عكس ما تدعيه البهائية

 آيات تدل داللة ـ وهو موفق يف انتقائه  ـرمحه اهللا تعاىل  ـ وقد انتقى الشيخ  
صرحية على ما ذهب إليه؛ كاآليات اليت حتث على استخدام العقل، واالسـتمداد مـن               

 .لصحيح هو املصدر األساس للمعرفةاحلواس، واآليات اليت جتعل النقل ا
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�������א��� �
احلمد هللا الذي بفضله ونعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على من أكمل 

 آله وصحبه اهللا به الرساالت ، حممد بن عبد اهللا خري خلقه وخامت أنبيائه ورسله وعلى
  .أويل الفضل والكرامات

  : وبعد 

فإين أشكر اهللا تعاىل على نعمه اليت ال حتصى وأشكره جل شأنه على ما من به 
  .علي من إجناز هذا البحث ؛ مع قلة بضاعيت وضعف حويل وقويت 

  : وأهم النتائج اليت توصلت هلا من خالل هذا البحث ميكن تلخيصها على النحو التايل 

 مجيع املسائل العقدية اليت تناوهلا  عبد الرمحن الوكيل وافق السلف يف / أن الشيخ– ١
  .ؤلفاته ومقاالته اليت وقفت عليهايف م

 قول السلف يف جممل القضايا العقدية ، وكان متابعا  ـرمحه اهللا تعاىلـ فقد قرر 
  .يان بعض األقوال املخالفة لقوهلمملا أثر عنهم ، مع تعرضه لب

د بالكتاب والسنة ودعوته  الشدي ـرمحه اهللا تعاىلـ  الوكيل  / متسك الشيخ– ٢
  .تالف ، وحتكيمهما يف مجيع األمورلوجوب الرد إليهما عند االخ

ة ـوة االستدالل بنصوص الكتاب والسنـ متيز بق ـرمحه اهللا تعاىلـ  أن الشيخ – ٣
  .ا يدل على رسوخه ومتكنه يف العلممم

ث على استخدامه  يويل العقل اهتماما كبريا وحي ـرمحه اهللا تعاىلـ  كان الوكيل – ٤
وينبذ دعاة تعطيل العقول واالعتماد على التقليد أو الذوق وغريها من وسائل 

  .ص الشرعية واستنباط األحكام منهاتفضي إىل إمهال دور العقل يف فهم النصو

يس ولكن هذا العقل يف نظره جيب أن ال يذهب به بعيدا فهو وسيلة مهمة ولكنه ل
  .مصدرا حاكما بل حمكوما بالوحي
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 شديد الدفاع عن السلف الصاحل ومشهرا  ـرمحه اهللاـ  الوكيل  / كان الشيخ– ٥
  . التنقيص منهم يف العلم أو الفهمقلمه يف وجه كل من حاول

 اطالع واسع يف كل العلوم الشرعية ويتضح  ـرمحه اهللا تعاىلـ  كان للوكيل – ٦
يف علوم احلديث وتعليقاته ه للمسائل العقدية والتفسريية ـذلك من معاجلت

  .وغريها

بترتيله األمور العقدية على الواقع املعاش فلم يكن ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  متيز الوكيل – ٧
  .ه أهل عصره مقدما األهم مث املهميعاجل من العقيدة إال ما حيتاج

 هو التركيز على جوانب الدين مع األخذ  ـرمحه اهللا تعاىلـ  منهج الوكيل – ٨
  .لعقيدةيث بدأ بإصالح الفرد واتمع بتصحيح اباألولويات ؛ ح

 اللغوي يف تفسري آيات العقيدة جهد جبار يف  ـرمحه اهللا تعاىلـ  جهد الوكيل – ٩
العقائد املتصلة بالصوفية والبهائية وأهل الكالم فقد استقصى غالب األلفاظ 

  .تداولة عندهم يف العقائد وغريهاامل

 صاحب منهج يف التحقيق يتسم باألمانة العلمية  ـرمحه اهللاـ  كان الوكيل – ١٠
كتاب والتخريج الصحيح والتعليقات النرية وخري دليل على صحة ذلك حتقيقه ل

  .مصرع التصوف لإلمام البقاعي

 اطالع واسع على كتب أهل البدع كافة  ـرمحه اهللا تعاىلـ  كان للوكيل – ١١
ردا يف ذلك من بني علماء وخاصة الفرق اليت نصب نفسه للرد عليها وكان متف

  .أنصار السنة احملمدية

 بطرائق الفرق الغالية املبتدعة فاستطاع  خبرياً ـرمحه اهللا تعاىلـ  كان الوكيل – ١٢
بفضل اهللا أن جيلي خبايا كتابام وأن يرد فكرهم إىل مصادره منبها وحمذرا من 

مية مما جيعل غدرهم يف منهج علمي صحيح واستقصاء للحقائق سليم وأمانة عل
  .ا لكل من أراد أن يكتب عن التصوفكتبه ومقاالته مرجع
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 يف الصوفية الفكر والسلوك ال خيرج عن  ـرمحه اهللا تعاىلـ  جممل رأي الوكيل – ١٣
وم الرب ؛ فالوجود عندهم كون الصوفية يسوون بني مفهوم الوجود وبني مفه

  .هو الرب

ف النظري والتصوف العملي شيء واحد أن التصوـ رمحه اهللا ـ  يرى الوكيل – ١٤
فالنظرية وليدة التطبيق والتطبيق وليد النظرية ، وال يرى فرقا بني التصوف 
القدمي واحلديث ؛ فهما يف نظره متساويان يف املنهج والتفكري والتطبيق واهلدف ، 

  .ى بالتصوف البدعي والتصوف السلفيويرى أن ليس هناك ما يسم

أن التصوف كله شر ، وأن مظاهر اخلري ـ رمحه اهللا ـ كيل  الو / الشيخيرى – ١٥
املنسوبة إليه إمنا هي رداء مستعار ليدخل على السذج والبسطاء فيخدعهم ، 

  .وأنه قد مترس يف اخلداع طويالً

 بالفلسفة وبأقوال املستشرقني ليس من قبيل االعتقاد  ـرمحه اهللاـ  كان إملامه – ١٦
 ا ، وإمنا من قبيل اإلظهار لبطالن الفلسفة وعلم الكالم وال من قبيل االستدالل

  . أكثر من االستشهاد بأقواهلم ـعاىلرمحه اهللا تـ والتصوف إال أنه 

 حدة يف الدفاع وفضح للخصوم  ـرمحه اهللا تعاىلـ  كان يف أسلوب الوكيل – ١٧
لباطل ولكن هذه احلدة مل خترجه عن اإلنصاف وحتري احلق ؛ فقد كان يسمي ا

  .بالباطل وال يداهن فيه

 أن يغفر هذه أهم النتائج اليت توصلت هلا من خالل هذا البحث ، وأسأل اهللا تعاىل
  .يل زللي ويعفو عن خطئي

ه وصحبه ومن وااله إىل ني والصالة والسالم على حممد وآلـواحلمد هللا رب العامل
  .يوم الدين
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IIIIV�U�T�S�RV�U�T�S�RV�U�T�S�RV�U�T�S�RHHHH الفاحتة ٥ 
٢٧٧-

٢٧٨ 

IIIIU�O�N�MU�O�N�MU�O�N�MU�O�N�MHHHHالبقرة ����٣ 

٤٣٧-

٥٣٣-

٥٣٤ 

IIIIw�o�n�m�lw�o�n�m�lw�o�n�m�lw�o�n�m�lHHHH ٢٧١ البقرة ٢١ 

IIII²�±�°� �̄®�¬�«�ª²�±�°� �̄®�¬�«�ª²�±�°� �̄®�¬�«�ª²�±�°� �̄®�¬�«�ªHHHH� �� �� ��   البقرة  �٢٢
٣٢٢-

٤٢٤ 

IIIIÈ�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³È�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³È�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³È�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³HHHH� �� �� ��   ٦٥٠  البقرة  �٢٣

IIIIh�E�D�C�B�Ah�E�D�C�B�Ah�E�D�C�B�Ah�E�D�C�B�AHHHH٤٨٥ البقرة ����٢٥ 

IIII�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L
_�W�V_�W�V_�W�V_�W�VHHHH����

 ٥٣٧ البقرة ٣٠

IIII�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`
�k�j�k�j�k�j�k�j�n�m�l�n�m�l�n�m�l�n�m�lHHHH 

 ٢٠٦ البقرة ٣١

IIII|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pHHHH ٢٠٦ البقرة ٣٢ 

IIII�d�c�b�a� �̀_�~�d�c�b�a� �̀_�~�d�c�b�a� �̀_�~�d�c�b�a� �̀_�~�j�i�h�g�f�e�j�i�h�g�f�e�j�i�h�g�f�e�j�i�h�g�f�e
t�s�r�q�p�o�n�m�l�kt�s�r�q�p�o�n�m�l�kt�s�r�q�p�o�n�m�l�kt�s�r�q�p�o�n�m�l�kHHHH 

 البقرة ٣٣
٢٠٦-

٥٣٧ 

IIII¤�}�|�{¤�}�|�{¤�}�|�{¤�}�|�{HHHH٥٠٨ البقرة ����٣٤ 

IIII�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

S�R�Q�P�O�NS�R�Q�P�O�NS�R�Q�P�O�NS�R�Q�P�O�NHHHH 
 ٢٠٩ البقرة ٣٨

IIIIr��q��p��or��q��p��or��q��p��or��q��p��o��HHHH� �� �� ��   ٣٤٨  البقرة  �٤٣

IIII�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�J�I�H�G�J�I�H�G�J�I�H�G�J�I�H�G

Y�N�M�L�KY�N�M�L�KY�N�M�L�KY�N�M�L�KHHHH� �� �� �� �

� �� �� �� �

 ٤٨٥  البقرة  ٦٢



����Wس�א����א���
	���א����� �

 

 

  ٧٥٨ 

�	;�א��::::::::::::::::� ���<�� �א�<�3=� �א��8?�� �
IIII²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤HHHH� �� �� ��   ٦٦٩  البقرة  �٧٤

IIII�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m

x�wx�wx�wx�wHHHH����
 ٥٠٣ البقرة ٩٨

IIII�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²

Î�Â�Á�À�¿�¾Î�Â�Á�À�¿�¾Î�Â�Á�À�¿�¾Î�Â�Á�À�¿�¾HHHH����
 ٤٣٦ البقرة ١٠٥

IIII�̄®�¬�«�ª�©�¨�̄®�¬�«�ª�©�¨�̄®�¬�«�ª�©�¨�̄®�¬�«�ª�©�¨HHHH البقرة ١٣٣ 
٢١٣-

٢٧٢ 

IIIIk�e�d�c�b�a� �̀_k�e�d�c�b�a� �̀_k�e�d�c�b�a� �̀_k�e�d�c�b�a� �̀_HHHH٤٨٥ البقرة ����١٤٣ 

IIIIÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏHHHH البقرة ١٦٣ 
٢١٤-

٢٧٣ 

IIII�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m

n�}�|�{�zn�}�|�{�zn�}�|�{�zn�}�|�{�zHHHH����
 ٤٢٤ البقرة ١٦٥

IIIIÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�ËÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�ËÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�ËÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�ËHHHH� �� �� ��  ٤٦٧  البقرة  �١٦٩

IIII�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

x�S�R�Q�P�O�Nx�S�R�Q�P�O�Nx�S�R�Q�P�O�Nx�S�R�Q�P�O�NHHHH����
 ٥٠٢ البقرة ١٧٧

IIIIº� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦º� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦º� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦º� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦HHHH ٣٣٥ البقرة ١٨٥ 

IIII�Ç�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�Ç�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�Ç�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�Ç�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»

Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈHHHH� �� �� �� �
  ٦٧٨  البقرة  ١٨٦

IIII�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

]�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N]�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N]�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N]�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�NHHHH� �� �� �� �
  ٢٤٨  البقرة  ٢١٦

IIII�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b
�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n

o�|�{o�|�{o�|�{o�|�{HHHH����

 ٤٠٨ البقرة ٢٢١

IIII�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�U�T�S�R�Q�P�U�T�S�R�Q�P�U�T�S�R�Q�P�U�T�S�R�Q�P{�Y�X�W�V{�Y�X�W�V{�Y�X�W�V{�Y�X�W�VHHHH����

 البقرة ٢٥٣
٥٢٢-

٥٢٣ 
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  ٧٥٩ 

�	;�א��::::::::::::::::� ���<�� �א�<�3=� �א��8?�� �

IIIIÐ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÐ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÐ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÐ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºHHHH ٣١٥ البقرة ٢٥٥-

٤٧٢ 

IIIII�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH� �� �� ��   ٦٨٧  البقرة  �٢٥٧

IIII�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g

�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t

¦�¥�¤�£�¢¦�¥�¤�£�¢¦�¥�¤�£�¢¦�¥�¤�£�¢HHHH����

 ٥٠٢ البقرة ٢٨٥

IIII�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�c�b�a�`�_� �̂]�c�b�a�`�_� �̂]�c�b�a�`�_� �̂]�c�b�a�`�_� �̂]

g�f�e�dg�f�e�dg�f�e�dg�f�e�dHHHH����
-٣٨٣ آل عمران ١٨

٥٠٣ 

IIIIz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nHHHH٤٠١ آل عمران ����٣٢ 

IIII�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{

ggggHHHH� �� �� �� �
 ٥٢٢  آل عمران  ٣٣

IIII�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r

~�}�|~�}�|~�}�|~�}�|HHHH� �� �� �� �
  ٥٢١  آل عمران  ٤٢

IIII�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f

u�t�s�ru�t�s�ru�t�s�ru�t�s�rHHHH� �� �� �� �
 ٧٣  آل عمران  ١٠٤

IIII� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬

º�¹º�¹º�¹º�¹»�»�»�»�HHHH����
-٤٠١ آل عمران ١٠٦

٦٨٨ 

IIII�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�V�U�T�S�R�Q�P�O�N

�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W

g�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�cHHHH� �� �� �� �

 ٤١٧  آل عمران  ١١٠

IIII¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�wHHHH� �� �� �� -١٧٤  آل عمران  �١٢٨

٢٢٥ 

IIIIs�m�l�ks�m�l�ks�m�l�ks�m�l�kHHHH ٣٣٩ آل عمران ١٣٧ 

IIIIz�y�x�w�v�u�tz�y�x�w�v�u�tz�y�x�w�v�u�tz�y�x�w�v�u�tHHHH ٣٦٣ آل عمران ١٣٨ 

IIII�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�̂]�\�[�Z�Y�X�W�VHHHH٤٢٦ آل عمران ����١٥١-
٤٣٧ 
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IIIIÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸HHHHآل عمران ����١٧٩ 
٤٠٥-

٤٧٢ 

IIII�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�LW�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�LW�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�LW�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�LHHHH� �� �� �� �
 ٧٤  آل عمران  ١٨٧

IIIIx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nHHHHآل عمران ����١٨٩ 

٥٥٩-

٥٧٠-

٥٨٢ 

IIII�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©

¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´HHHH����
 ٤٠٣ النساء ١٣

IIII�h�g�f�e�d�c�b�a�`�h�g�f�e�d�c�b�a�`�h�g�f�e�d�c�b�a�`�h�g�f�e�d�c�b�a�`
�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i

y�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�uHHHH����

 ٥٩٩ النساء ١٨

IIIIN�E�D�C�B�AN�E�D�C�B�AN�E�D�C�B�AN�E�D�C�B�AHHHH� �� �� ��   ٣٣٦  النساء  �٢٧

IIII�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r

�̈§�¦�¥�¤�̈§�¦�¥�¤�̈§�¦�¥�¤�̈§�¦�¥�¤HHHH 
 النساء ٤٨

٣٣٦-

٢٨٤-

٢٩٠-

٤٢١-

٤٣٤-

٤٣٨ 

IIII����������d��c���b���a�� �̀�_��~��}����������|��{��z��d��c���b���a�� �̀�_��~��}����������|��{��z��d��c���b���a�� �̀�_��~��}����������|��{��z��d��c���b���a�� �̀�_��~��}����������|��{��z
o��eo��eo��eo��e��HHHH� �� �� �� �

  ٦٨٨  النساء  ٥٦

IIIIÉ�È�ÇÉ�È�ÇÉ�È�ÇÉ�È�Ç�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�

Ù�Ø�×�Ö�ÕÙ�Ø�×�Ö�ÕÙ�Ø�×�Ö�ÕÙ�Ø�×�Ö�ÕHHHH����
 النساء ٥٩

٢٤٧-

٤٠٧-

٤٠٩-

٧٥٠ 

IIII«�y�x�w�v�u�t�s�r«�y�x�w�v�u�t�s�r«�y�x�w�v�u�t�s�r«�y�x�w�v�u�t�s�rHHHH٤٠١ النساء ����٦٤ 
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IIIIµ� �́³�²�±�°� �̄®�¬µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬HHHH النساء ٦٥ 
٢٢٢-

٤١٢ 

IIII�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

z�oz�oz�oz�oHHHH����
 ٤٠٠ النساء ٨٣

IIIIÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄÏ�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄHHHHالنساء ����١١٣ 
٦٥٧-

٦٥٩ 

IIII�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^

s�r�q�p�o�n�m�l�k�js�r�q�p�o�n�m�l�k�js�r�q�p�o�n�m�l�k�js�r�q�p�o�n�m�l�k�jHHHH� �� �� �� �
  ٣٢٥  النساء  ١١٥

IIII�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t

i�h�g�f�e�di�h�g�f�e�di�h�g�f�e�di�h�g�f�e�dHHHH� �� �� �� �
 ٤٣٤  النساء  ١١٦

IIIIh�n�m�l�kh�n�m�l�kh�n�m�l�kh�n�m�l�kHHHHالنساء ����١٣٦ 
٤٨٥-
٥٠١-

٥٠٤ 

IIII�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a
�s�r�q�p�o�n�m�l�k�s�r�q�p�o�n�m�l�k�s�r�q�p�o�n�m�l�k�s�r�q�p�o�n�m�l�k

w�v�u�tw�v�u�tw�v�u�tw�v�u�t����HHHH� �� �� �� �

  ٦٠٣  النساء  ١٥٠

IIII�~�}�|�{�z�y�x�~�}�|�{�z�y�x�~�}�|�{�z�y�x�~�}�|�{�z�y�xa� �̀_a� �̀_a� �̀_a� �̀_HHHH� �� �� ��   ٦٠٣  النساء  �١٥١

IIII]�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A]�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A]�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A]�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH� �� �� ��   النساء  �١٦٣
٥١٥-

٥١٦ 

IIII�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^
m�l�k�j�im�l�k�j�im�l�k�j�im�l�k�j�iHHHH� �� �� �� �

  النساء  ١٦٤
٥١٥-

٥١٦ 

IIII�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_
o�n�m�lo�n�m�lo�n�m�lo�n�m�lHHHH����

 ٥٠٣ النساء ١٦٦

IIII�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j
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IIIIb�a� �̀_�~�}�|�{b�a� �̀_�~�}�|�{b�a� �̀_�~�}�|�{b�a� �̀_�~�}�|�{HHHH ٢١٤ .املائدة ٧٣ 

IIII¿�³�²�±�°¿�³�²�±�°¿�³�²�±�°¿�³�²�±�°HHHH� �� �� ��   ٦٤٩  املائدة  �٧٥

IIII�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}

½½½½HHHH����
 املائدة ٨٢
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IIII�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§
µ� �́³�²µ� �́³�²µ� �́³�²µ� �́³�²HHHH����

 ٤٧٧ األعراف ١٥٨

IIII�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�̂]�\�[�Z�Y�X�W�VHHHH ٢٠٨ األعراف ١٧٢ 

IIII�l�k�j�i�h�g�f�e�d�l�k�j�i�h�g�f�e�d�l�k�j�i�h�g�f�e�d�l�k�j�i�h�g�f�e�d
q�o�n�mq�o�n�mq�o�n�mq�o�n�mHHHH� �� �� �� �

 ٥١٥  األعراف  ١٥٧

IIII�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

s�r�q�p�os�r�q�p�os�r�q�p�os�r�q�p�oHHHH� �� �� �� �
 ٣٣١  األعراف  ١٨٠

IIII_�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A_�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A_�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A_�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH٤٧٢ األعراف ����١٨٨ 

IIIIK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH٦٨٥ األعراف ����١٩٦ 

IIII|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�qHHHH� �� �� ��   األنفال  �٢٢
٢٤٦-

٧٥٠  

IIIIÂ�¾�½�¼�»�º�¹�¸Â�¾�½�¼�»�º�¹�¸Â�¾�½�¼�»�º�¹�¸Â�¾�½�¼�»�º�¹�¸HHHH� �� �� ��   ٣٣٦  األنفال  �٢٤

IIII�̧¯�®�¬�«�ª�̧¯�®�¬�«�ª�̧¯�®�¬�«�ª�̧¯�®�¬�«�ªHHHH ٢٧٢ األنفال ٣٩ 

IIII���¾��½��¼��»¾��½��¼��»¾��½��¼��»¾��½��¼��»¿¿¿¿Ä��Ã��Â��Á��À��Ä��Ã��Â��Á��À��Ä��Ã��Â��Á��À��Ä��Ã��Â��Á��À�����HHHH ٦٨٥ األنفال  ٤٠  

IIII�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[
_�j�i�h_�j�i�h_�j�i�h_�j�i�hHHHH����

 ٤٣٧ التوبة ٣

IIIIl�T�S�R�Q�P�Ol�T�S�R�Q�P�Ol�T�S�R�Q�P�Ol�T�S�R�Q�P�OHHHH� �� �� ��  ٤٠٦  التوبة  �٢٨

IIIIH�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�AHHHH٤٣٥ التوبة ����٧ 

IIIIl�T�S�R�Q�P�Ol�T�S�R�Q�P�Ol�T�S�R�Q�P�Ol�T�S�R�Q�P�OHHHH� �� �� ��   ٤٣٥  التوبة  �٢٨

IIIIÃ� �̄®�¬�«�ª�©�¨Ã� �̄®�¬�«�ª�©�¨Ã� �̄®�¬�«�ª�©�¨Ã� �̄®�¬�«�ª�©�¨HHHH التوبة ٣١ 

٢٢٨-

٢٢٩-

٤٢٣-

٤٦٩ 
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  ٧٦٦ 
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IIIIÆ�¬�«�ª�©�¨Æ�¬�«�ª�©�¨Æ�¬�«�ª�©�¨Æ�¬�«�ª�©�¨HHHH ٣٤٦ التوبة ٤٠ 

IIII�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x

©� �̈§�¦�¥�¤�£©� �̈§�¦�¥�¤�£©� �̈§�¦�¥�¤�£©� �̈§�¦�¥�¤�£HHHH����
 ٤٩٦ التوبة ٤٦

IIII�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v

e�d�ce�d�ce�d�ce�d�cHHHH� �� �� �� �
  ٦٨٥  التوبة  ٥١

IIII�h�g�f�e�d�c�b�a�h�g�f�e�d�c�b�a�h�g�f�e�d�c�b�a�h�g�f�e�d�c�b�a

k�j�ik�j�ik�j�ik�j�iHHHH� �� �� �� �
  ٦٨٦  التوبة  ٧١

IIIIG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AHHHH٤٣٢ التوبة ����٧٣ 

IIII�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A
M�L�K�J�IM�L�K�J�IM�L�K�J�IM�L�K�J�IHHHH 

 ٢٢٣ التوبة ١٠٠

IIII�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w
i�h�g�f�e�d�ci�h�g�f�e�d�ci�h�g�f�e�d�ci�h�g�f�e�d�cHHHH 

 ٢٩٠ التوية ١٠٢

IIII�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A

�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I

[�Z�Y�X�W[�Z�Y�X�W[�Z�Y�X�W[�Z�Y�X�WHHHH� �� �� �� �

 ١٦٥  التوبة  ١٠٧

IIII�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S

g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]HHHH����
 ٤٣٦ التوبة ١١٣

IIII�i�h�g�i�h�g�i�h�g�i�h�gjjjjHHHH� �� �� ��   ٣٤٨  التوبة  �١١٩

IIII�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬
¿�¾�½¿�¾�½¿�¾�½¿�¾�½HHHH� �� �� �� �

 ٨١  التوبة  ١٢٩

IIII�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d

qqqqHHHH 
 يونس ٣

٢١٤-

٣٤٣-

٥٨٣-

٥٨٦-

٦٣٧ 
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IIII�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M
h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^l�k�j�i�l�k�j�i�l�k�j�i�l�k�j�i�����HHHH� �� �� �� �

  يونس  ١٥
٦٥٨-

٦٦٠  

IIII�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m
a� �̀_�~�}�|�{�za� �̀_�~�}�|�{�za� �̀_�~�}�|�{�za� �̀_�~�}�|�{�zHHHH� �� �� �� �

  يونس  ١٦
٦٥٨-

٦٦٠  

IIII�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È
Ù�Ø�×�Ö�Õ�ÔÙ�Ø�×�Ö�Õ�ÔÙ�Ø�×�Ö�Õ�ÔÙ�Ø�×�Ö�Õ�ÔHHHH� �� �� �� �

 ٤٧٢  يونس  ٢٠

IIII�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z

�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j

�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w

eeeeHHHH� �� �� �� �

 ٤٥٧  يونس  ٢٢

IIII�°� �̄®�¬�«�ª�°� �̄®�¬�«�ª�°� �̄®�¬�«�ª�°� �̄®�¬�«�ª�¶�µ� �́³�²�±�¶�µ� �́³�²�±�¶�µ� �́³�²�±�¶�µ� �́³�²�±

�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸

É�È�ÇÉ�È�ÇÉ�È�ÇÉ�È�ÇHHHH� �� �� �� �

 ٤٥٥  يونس  ٣١

IIII�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U
u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fHHHH����

 ٤٢٩ يونس ٣٥

IIIIÄ��Ã��Â��Á��À��¿Ä��Ã��Â��Á��À��¿Ä��Ã��Â��Á��À��¿Ä��Ã��Â��Á��À��¿ÅÅÅÅË��Ê�����É�������È��Ç��Æ��Ë��Ê�����É�������È��Ç��Æ��Ë��Ê�����É�������È��Ç��Æ��Ë��Ê�����É�������È��Ç��Æ����HHHH٥٩٨ يونس  ����٥١  

IIII�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º

å�Ì�Ë�Ê�Éå�Ì�Ë�Ê�Éå�Ì�Ë�Ê�Éå�Ì�Ë�Ê�ÉHHHH 
 ٣٨٠ يونس ٦١

IIIIK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH� �� �� ��  ١٧٤  يونس  �٦٢

IIIIP�O�N�M�LP�O�N�M�LP�O�N�M�LP�O�N�M�LHHHH� �� �� ��  ١٧٤  يونس  �٦٣

IIII�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p

�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}

k�j�ik�j�ik�j�ik�j�iHHHH����
����

 يونس ٦٦
٤٣٥-

٤٤٨ 



����Wس�א����א���
	���א����� �

 

 

  ٧٦٨ 

�	;�א��::::::::::::::::� ���<�� �א�<�3=� �א��8?�� �
IIII���Ø�����À��¿��¾��½��¼���»��º���Ø�����À��¿��¾��½��¼���»��º���Ø�����À��¿��¾��½��¼���»��º���Ø�����À��¿��¾��½��¼���»��º��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A

L��DL��DL��DL��D��HHHH����
٨٨-

٨٩  
  ٦٠٠  يونس

IIIIZ�Y�XZ�Y�XZ�Y�XZ�Y�X�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[��e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[��e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[��e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�

j�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�fHHHH 
 يونس ٩٠

٢٢٦-

٥٩٨-

٥٩٩ 

IIII�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

V�U�T�S�R�Q�P�O�N�MV�U�T�S�R�Q�P�O�N�MV�U�T�S�R�Q�P�O�N�MV�U�T�S�R�Q�P�O�N�MHHHH� �� �� �� �
  يونس  ٩٨

٤٨٦-

٥٩٩ 

IIII�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g

u�tu�tu�tu�t����HHHH����
 ٤٢٢ هود ١٥

IIII}�|�{�z�y�x�w�v}�|�{�z�y�x�w�v}�|�{�z�y�x�w�v}�|�{�z�y�x�w�vHHHH� �� �� ��  ٤٢٢  هود  �١٦

IIII|�{�z�y�x�w|�{�z�y�x�w|�{�z�y�x�w|�{�z�y�x�wHHHH� �� �� ��   ٣٤٨  هود  �٤٠

IIII�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼

�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÎÎÎÎHHHH 
 هود ٤٤

٣٤٢-

٣٤٣ 

IIIIk�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�eHHHH ٣٤٤ هود ٦٦ 

IIII�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã

Ô�ÓÔ�ÓÔ�ÓÔ�ÓHHHH����
 ٦٧٤ هود ٨٨

IIIIÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆHHHH ٣٣٥ هود ١٠٧ 

IIIIl�h�g�f�e�dl�h�g�f�e�dl�h�g�f�e�dl�h�g�f�e�dHHHHيوسف ����١٧ 
٤٨٣-

٤٨٤ 

IIII�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h
�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s

k�j�i�h�g�fk�j�i�h�g�fk�j�i�h�g�fk�j�i�h�g�fHHHH� �� �� �� �

 ٤٥٨  يوسف  ٤٠

IIII\�[�Z�Y�X�W\�[�Z�Y�X�W\�[�Z�Y�X�W\�[�Z�Y�X�W�a� �̀_� �̂]��a� �̀_� �̂]��a� �̀_� �̂]��a� �̀_� �̂]�

�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b

mmmmHHHH� �� �� �� �

 ٩٧  يوسف  ٨٨
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  ٧٦٩ 

�	;�א��::::::::::::::::� ���<�� �א�<�3=� �א��8?�� �
IIIIÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊHHHH� �� �� ��   ٦٤٤  يوسف  �٩٥

IIIIÂ�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÂ�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÂ�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÂ�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºHHHH٦٨٥ يوسف ����١٠١ 

� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p
c�b�ac�b�ac�b�ac�b�aHHHH� �� �� �� �

 ٢٠٠  يوسف  ١٠٨

IIII�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d
y�x�w�v�u�t�s�r�qy�x�w�v�u�t�s�r�qy�x�w�v�u�t�s�r�qy�x�w�v�u�t�s�r�q�|�{�z��|�{�z��|�{�z��|�{�z�
¥�¤�£�¢�¡���~�}¥�¤�£�¢�¡���~�}¥�¤�£�¢�¡���~�}¥�¤�£�¢�¡���~�}HHHH����

 ٥١٩ يوسف ١٠٩

IIII�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦
¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²HHHH� �� �� �� �

 ٩٦  يوسف  ١١٠

�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä
Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏHHHH 

 ٣٦٣ يوسف ١١١

IIII�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S
�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b

q�pq�pq�pq�pHHHH 

 ٣٤٣ الرعد ٢

IIIIz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pHHHH� �� �� ��   ٦٨٥  الرعد  �١١

IIII×�É�È�Ç�Æ�Å�Ä×�É�È�Ç�Æ�Å�Ä×�É�È�Ç�Æ�Å�Ä×�É�È�Ç�Æ�Å�ÄHHHH ٢٨٤ الرعد ١٣ 

IIIId�c�b�a� �̀_d�c�b�a� �̀_d�c�b�a� �̀_d�c�b�a� �̀_�h�g�f�e��h�g�f�e��h�g�f�e��h�g�f�e�

iiiikkkkHHHH 
 ٣٠٠ الرعد ١٥

IIIIr�q�p�o�n�m�lr�q�p�o�n�m�lr�q�p�o�n�m�lr�q�p�o�n�m�lHHHH ٢١٥ الرعد ١٦ 

IIIIÝ�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±Ý�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±Ý�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±Ý�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±HHHH ٣٤٥ الرعد ٣٣ 

IIII�̀_� �̂]�\�[�Z�̀_� �̂]�\�[�Z�̀_� �̂]�\�[�Z�̀_� �̂]�\�[�ZHHHH٤٤٣ الرعد ����٣٦ 

IIIIn�m�l�k�j�i�h�gn�m�l�k�j�i�h�gn�m�l�k�j�i�h�gn�m�l�k�j�i�h�gHHHH� �� �� ��   ٧٠٦  احلجر  �٩

IIIIÌ�Ë�Ê�É�ÈÌ�Ë�Ê�É�ÈÌ�Ë�Ê�É�ÈÌ�Ë�Ê�É�ÈHHHH٤٧١ احلجر ����٣٠ 

IIIIÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍHHHH� �� �� ��   ٤٧١  احلجر  �٣١

IIIIT�S�R�Q�P�O�NT�S�R�Q�P�O�NT�S�R�Q�P�O�NT�S�R�Q�P�O�NHHHH٤٣٦ احلجر ����٩٤ 
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  ٧٧٠ 

�	;�א��::::::::::::::::� ���<�� �א�<�3=� �א��8?�� �

IIIIo�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�do�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�do�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�do�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dHHHH النحل ٣٦ 
٣٧٣-

٧٣٦ 

IIIII�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH٥١٩ النحل ����٤٣ 

IIII_�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_�\�[�Z�Y�X�W�V�U�THHHHالنحل ����٤٤ 

٢٤٠-

٤٠٢-

٥٨٧ 

IIII¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤HHHH ٣٣٨ النحل ٥٠ 

IIII�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯¾½�¼�»�º¾½�¼�»�º¾½�¼�»�º¾½�¼�»�ºHHHH النحل ٥١ 

٢١٤-

٢٧٣-

٧٣٦ 

IIII�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J
WWWWHHHH� �� �� �� �

  النحل  ٥٦
٣٩٤-

٤٥٢ 

IIII�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�XHHHH� �� �� ��  ٥٠٧  النحل  �٥٧

IIIIj�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�aHHHH� �� �� ��  ٥٠٧  النحل  �٥٨

IIII�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k
�̀_�~�}�̀_�~�}�̀_�~�}�̀_�~�} HHHH 

 ٥٠٧ النحل ٥٩

�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò
á�àá�àá�àá�àHHHH����

 النحل ٦٤

٢٤٠-

٤٠٢-

٥٨٧ 

IIII¹�¥�¤�£�¢¹�¥�¤�£�¢¹�¥�¤�£�¢¹�¥�¤�£�¢HHHH ٢٧٩ النحل ٧٠ 

IIII�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢
�̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬HHHH����

 ٤٤٧ النحل ٨٦

IIII«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢HHHH٤٣٦ النحل ����١٠٠ 

IIII�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`

l�kl�kl�kl�kHHHH� �� �� �� �
 ٤٦٧  النحل  ١٠٥

IIIIe�x�w�v�u�t�se�x�w�v�u�t�se�x�w�v�u�t�se�x�w�v�u�t�sHHHH٤٨٥ النحل ����١٠٦ 



����Wس�א����א���
	���א����� �

 

 

  ٧٧١ 

�	;�א��::::::::::::::::� ���<�� �א�<�3=� �א��8?�� �
IIII�|�{�|�{�|�{�|�{�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}

�́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§HHHH� �� �� �� �
 ٤٦٦  النحل  ١١٦

IIII�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v

�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢

±±±±HHHH� �� �� �� �

 ٢٠١  النحل  ١٢٥

IIII�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

N�M�L�KN�M�L�KN�M�L�KN�M�L�KHHHH� �� �� �� �
  ٦٤٩  اإلسراء  ١

IIII�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n

|�{|�{|�{|�{HHHH� �� �� �� �
 ١٦١  اإلسراء  ١٣

IIII�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T
�̀_�^�̀_�^�̀_�^�̀_�^HHHH����

 ٤٩٥ سراءاإل ١٩

IIIIe�d�c�b�a� �̀_�~�}�|e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|HHHH� �� �� ��  ٢٧٣  اإلسراء  �٢٢

IIII�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á
Ò�Ñ�ÐÒ�Ñ�ÐÒ�Ñ�ÐÒ�Ñ�ÐHHHH� �� �� �� �

  اإلسراء  ٣٦
٢٤٦-

٧٤٩  

IIIIT�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HT�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HT�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HT�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�HHHHHاإلسراء ����٣٩ 
٢٧٣-

٤٣١ 

IIII� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U
aaaaHHHH����

 ٥٠٧ اإلسراء ٤٠

IIII�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b
y�x�w�v�u�t�s�r�qy�x�w�v�u�t�s�r�qy�x�w�v�u�t�s�r�qy�x�w�v�u�t�s�r�qHHHH 

 اءاإلسر ٤٤

٣٠٠-
٢٨٩-
٦٦٤-

٦٦٩ 

IIIIG�F�E�D�C�BG�F�E�D�C�BG�F�E�D�C�BG�F�E�D�C�B����HHHH٥٢٧ اإلسراء ����٥٠ 

IIII�M�L�K�J�I�H�M�L�K�J�I�H�M�L�K�J�I�H�M�L�K�J�I�HHHHH� �� �� ��  ٥٢٧  اإلسراء  �٥١

IIII�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§

µ�´µ�´µ�´µ�´HHHH 
 ٣٠١ اإلسراء ٥٦
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IIII�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y

t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�ht�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�ht�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�ht�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�hHHHH� �� �� �� �
 ٥١٨  اإلسراء  ٦٠

IIIID�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E��Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E��Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E��Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�
U�T�S�RU�T�S�RU�T�S�RU�T�S�RHHHHاإلسراء ����٦٧ 

٤٣٣-
٤٥٦-

٦٧٨ 

I�I�I�I�r�`�_�~�}�|�{r�`�_�~�}�|�{r�`�_�~�}�|�{r�`�_�~�}�|�{HHHH� �� �� ��   ٣٣٢  اإلسراء  �١١٠

IIII�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s

ª�©� �̈§�¦�¥ª�©� �̈§�¦�¥ª�©� �̈§�¦�¥ª�©� �̈§�¦�¥HHHH� �� �� �� �
  ٣٢٤  اإلسراء  ١١١

�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m

b�a� �̀_�~�}�|�{b�a� �̀_�~�}�|�{b�a� �̀_�~�}�|�{b�a� �̀_�~�}�|�{HHHH����
 ٥٢٨ الكهف ٢٩

IIIIo�g�f�e�d�co�g�f�e�d�co�g�f�e�d�co�g�f�e�d�cHHHH٤٨٥ الكهف ����٣٠ 

IIII�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p

�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~

�̄®�¬�̄®�¬�̄®�¬�̄®�¬HHHH����

 ٥٢٩ الكهف ٣١

IIIIi� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�ui� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�ui� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�ui� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�uHHHH ٣٣٦ الكهف ٣٩ 

IIIIÅ�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÅ�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÅ�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÅ�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºHHHH ٢٢٦ الكهف ٤٣ 

IIII©�z�y�x�w�v�u�t�s�r©�z�y�x�w�v�u�t�s�r©�z�y�x�w�v�u�t�s�r©�z�y�x�w�v�u�t�s�rHHHHالكهف ����٥٠ 

٢٣٤-

٥٠٩-

٥١٣ 

IIII�¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª

º�¹�¸º�¹�¸º�¹�¸º�¹�¸HHHH 
 الكهف ٥١

٢٩٨-

٣٧٤ 

IIII�â�á�â�á�â�á�â�áï�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ãï�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ãï�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ãï�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ãHHHH الكهف ١١٠ 

٢٣٠-

٤٩٤-

٦٤٨-

٦٥٠ 

IIII�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n

xxxxyyyyHHHH����
 ٥٢١ مرمي ١٧
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IIIIa� �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�yHHHH مرمي ٣٠ 
٣٧٦-

٥١٦ 

IIII�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´

�Ã�Â�Á�À�Ã�Â�Á�À�Ã�Â�Á�À�Ã�Â�Á�ÀHHHH 
 مرمي ٤٨

٢٢٦-

٣٨٧-

٣٨٩-

٤٤٣-

٤٤٤ 

IIII�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ñ�Ð�Ï�Î�Í

ÓÒÓÒÓÒÓÒHHHH 
 ٢٢٦ مرمي ٤٩

IIIIé�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þé�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þé�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þé�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ٥١٦ مرمي ����٥١ 

IIII]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�QHHHH٥١٦ مرمي ����٥٤ 

IIIIÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁHHHH٥٣١ مرمي ����٦٢ 

IIII�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�é�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø

ì�ë�êì�ë�êì�ë�êì�ë�êHHHH����
 مرمي ٦٤

٦٥٨-

٦٠٠ 

IIII�I�I�I�IÜ���������Û����Ú��Ù��ØÜ���������Û����Ú��Ù��ØÜ���������Û����Ú��Ù��ØÜ���������Û����Ú��Ù��ØÝÝÝÝ���ã��â��á���à��ß��Þ�����ã��â��á���à��ß��Þ�����ã��â��á���à��ß��Þ�����ã��â��á���à��ß��Þ������ìììì���HHHH ٦٦٠ مرمي ٦٤  

IIIIN�M�L�K�J�IN�M�L�K�J�IN�M�L�K�J�IN�M�L�K�J�IHHHH ٣٢٢ مرمي ٦٥ 

IIIIË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Áمرمي ����٩٣ 

٥٨٣-

٥٨٥-

٦٣٧ 

Ð�Ï�Î�Í�ÌÐ�Ï�Î�Í�ÌÐ�Ï�Î�Í�ÌÐ�Ï�Î�Í�Ì� �� �� ��   مرمي  �٩٤

٥٨٣-

٥٨٥-

٦٣٧ 

IIIIÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑHHHH٥٨٣ مرمي ����٩٥ 

IIII}�|�{�z�y}�|�{�z�y}�|�{�z�y}�|�{�z�yHHHH طه ٥ 
٣٤٣-

٣٤٥ 

IIIIR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GHHHH٣٨٤ طه ����١٤ 
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IIII¶�µ� �́³�²¶�µ� �́³�²¶�µ� �́³�²¶�µ� �́³�²HHHH ٣٤٦ طه ٤٦ 

IIII�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦
�̧¶�µ�´�̧¶�µ�´�̧¶�µ�´�̧¶�µ�´HHHH� �� �� �� �

 ٤٦٧  طه  ٦١

IIIIg�f�e�d�c�bg�f�e�d�c�bg�f�e�d�c�bg�f�e�d�c�bHHHH٥٩٢ طه ����٦٨ 

IIII¡�z�y�x�w¡�z�y�x�w¡�z�y�x�w¡�z�y�x�wHHHH ٣٣٩ طه ٧١ 

IIIIÈ�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½HHHH ٣٣٣ طه ١١١ 

IIII�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l
{�z{�z{�z{�zHHHH����

 ٥١٩ األنبياء ٧

IIII¿�¸�¶�µ� �́³�²�±�°¿�¸�¶�µ� �́³�²�±�°¿�¸�¶�µ� �́³�²�±�°¿�¸�¶�µ� �́³�²�±�°HHHH ٢٩٦ األنبياء ٢٢ 

IIII�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�N�M�L�K�J�I�H�G�F�N�M�L�K�J�I�H�G�F�N�M�L�K�J�I�H�G�F
P�OP�OP�OP�OHHHH 

 األنبياء ٢٥

٢١٢-

٢٨٣-

٢٨٥ 

IIIIb�a� �̀_� �̂]�\b�a� �̀_� �̂]�\b�a� �̀_� �̂]�\b�a� �̀_� �̂]�\HHHH� �� �� ��  ٥١٠  األنبياء  �٢٧

IIII�̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}HHHH ٣٠١ األنبياء ٧٩ 

IIIIU�T�S�R�Q�P�O�N�MU�T�S�R�Q�P�O�N�MU�T�S�R�Q�P�O�N�MU�T�S�R�Q�P�O�N�MHHHH ٢١٤ األنبياء ٩٢ 

IIII�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^
j�ij�ij�ij�iHHHH����

 ٤٩٨ األنبياء ٩٤

IIII�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�S�R�Q�P�O�N�M�L�K
�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T

bbbbHHHH����
 ٤٢٥ احلج ١٧

IIII�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½
�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç

Ô�Ó�Ò�ÑÔ�Ó�Ò�ÑÔ�Ó�Ò�ÑÔ�Ó�Ò�ÑHHHH� �� �� �� �

 ٥٣٠  احلج  ٢٣

IIII�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x
�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f

t�s�rt�s�rt�s�rt�s�rHHHH� �� �� �� �

 ٥١٧  احلج  ٥٢
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IIIIl�k�j�i�h�g�f�el�k�j�i�h�g�f�el�k�j�i�h�g�f�el�k�j�i�h�g�f�eHHHH� �� �� �� -٢٥٥  املؤمنون  �١٢
٧٤٢  

IIIIs�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�mHHHH� �� �� ��   ٧٤٢  نوناملؤم  �١٣

IIII�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

P�OP�OP�OP�OHHHH 
 ٣٤٢ املؤمنون ٢٨

IIIIª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢����HHHHاملؤمنون ����٨٤ 
٤٥٦-

٦٧٣ 

IIII²�±�°� �̄®�¬�«²�±�°� �̄®�¬�«²�±�°� �̄®�¬�«²�±�°� �̄®�¬�« HHHH� �� �� ��  ٦٧٣  املؤمنون  �٨٥

IIII¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³����HHHH� �� �� ��  ٤٥٦  املؤمنون  �٨٦

IIIIÃ�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½����HHHH� �� �� ��  ٤٥٦  املؤمنون  �٨٧

IIII�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä
Ò�Ñ�ÐÒ�Ñ�ÐÒ�Ñ�ÐÒ�Ñ�Ð��������HHHH� �� �� �� �

 ٤٥٦  املؤمنون  ٨٨

IIIIÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓHHHH� �� �� ��  ٤٥٦  املؤمنون  �٨٩

IIII�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯

Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½HHHH� �� �� �� �
 ٣٢٢  الفرقان  ٢

IIIIf�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|HHHH ٢٢٦ الفرقان ٢٦ 

IIII�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g
rrrrHHHH 

 ٣٦٣ الفرقان ٢٧

IIII�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á
Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�ÎÒ�Ñ�Ð�Ï�ÎHHHH����

 الفرقان ٣٢
٦٥٧-

٦٥٩ 

I�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�A HHHH� �� �� ��   الفرقان  �٣٣
٦٥٧-

٦٥٩ 

IIIId�[�Z�Y�X�W�Vd�[�Z�Y�X�W�Vd�[�Z�Y�X�W�Vd�[�Z�Y�X�W�VHHHH الفرقان ٥٨ 
٣١٥-

٣٣٣ 

IIIIm�l�k�j�i�h�g�f�em�l�k�j�i�h�g�f�em�l�k�j�i�h�g�f�em�l�k�j�i�h�g�f�eHHHH ٣٤٤ الفرقان ٥٩ 

IIIIÈ�Ç�Æ�Å�ÄÈ�Ç�Æ�Å�ÄÈ�Ç�Æ�Å�ÄÈ�Ç�Æ�Å�ÄHHHH٥٢٨ الفرقان ����٦٦ 
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IIII�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

X�W�V�U�T�S�R�Q�P�OX�W�V�U�T�S�R�Q�P�OX�W�V�U�T�S�R�Q�P�OX�W�V�U�T�S�R�Q�P�OHHHH� �� �� �� �
 ٢٧٣  الفرقان  ٦٨

IIII�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�³�²�±�³�²�±�³�²�±�³�²�±
¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´HHHH 

 النور ٤١
٣٠١-

٦٦٩ 

IIIIh�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}HHHH� �� �� ��   ٤١٣  النور  �٤٧

IIII�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶

Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÊ�É�È�Ç�Æ�ÅÊ�É�È�Ç�Æ�ÅÊ�É�È�Ç�Æ�ÅHHHH� �� �� �� �
  النور  ٥١

٨٣-

٤١٣ 

IIIIª�©� �̈§�¦�¥ª�©� �̈§�¦�¥ª�©� �̈§�¦�¥ª�©� �̈§�¦�¥����HHHH� �� �� ��   ٦٤٤  الشعراء  �٧٥

IIII�̄®�¬�«�̄®�¬�«�̄®�¬�«�̄®�¬�«HHHH� �� �� ��   ٦٤٤  الشعراء  �٧٦

IIIIs�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�mHHHH٤٦٥ الشعراء ����٩٧ 

IIIIx�w�v�u�tx�w�v�u�tx�w�v�u�tx�w�v�u�tHHHH� �� �� ��  ٤٦٥  الشعراء  �٩٨

IIIIg�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�c����HHHH� �� �� ��   ٦٥٧  الشعراء  �١٩٢

IIIIl�k�j�i�hl�k�j�i�hl�k�j�i�hl�k�j�i�hHHHH� �� �� ��   ٥٩٨  الشعراء  �١٩٣

IIII�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

LLLLHHHH����
 ٣٨٤ النمل ١٤

IIII�±�°�̄ �®�¬�«�ª�©�¨�±�°�̄ �®�¬�«�ª�©�¨�±�°�̄ �®�¬�«�ª�©�¨�±�°�̄ �®�¬�«�ª�©�¨

¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́³�²HHHH� �� �� �� �
  ٦٧٨  النمل  ٦٢

IIIIe�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�We�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�We�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�We�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�WHHHHالنمل ����٦٥ 

٤٧٢-

٥٣٦-

٦٧٢ 

IIII�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N

e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\f�f�f�f�HHHH����
 ٥٢٠ القصص ٧

:I�I�I�I�i�|�{�z�yi�|�{�z�yi�|�{�z�yi�|�{�z�yHHHH٥٩٧ القصص ����٩ 
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IIII�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

LLLLHHHH 
 ٣٤١ القصص ١٤

IIII�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_

llllHHHH����
 القصص ٥٦

٤٣٠-

٦٦٦ 

IIII� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S

c�b�ac�b�ac�b�ac�b�aHHHH� �� �� �� �
 ٤٥٧  العنكبوت  ٦٥

IIII�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�i�i�i�i

q�p�o�n�m�l�k�jq�p�o�n�m�l�k�jq�p�o�n�m�l�k�jq�p�o�n�m�l�k�jHHHH 
 الروم ٢٧

٢٣٦-

٥٢٥ 

IIII¿�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨¿�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨¿�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨¿�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨HHHH ٢٠٩ الروم ٣٠ 

IIII� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s

aaaabbbbHHHH����
 ٥٢٢ سبأ ١٠

IIII�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê

æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Øæ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Øæ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Øæ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�ØHHHH����
 ٥٣٧ سبأ ١٤

IIII�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á
�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î

ÜÜÜÜHHHH����
 سبأ ٢٢

٤٢٩-

٤٠١ 

IIIIK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A����

HHHH����
 سبأ ٤٠

٤٧٦-

٥٠٦ 

IIIIQ�P�O�N�M�LQ�P�O�N�M�LQ�P�O�N�M�LQ�P�O�N�M�LHHHH� �� �� ��   سبأ  �٤١
٤٧٦-

٥٠٦ 

IIIIe�d�c�b�a�`e�d�c�b�a�`e�d�c�b�a�`e�d�c�b�a�`HHHH٤١٦ لقمان ����١٣ 

IIII�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥
�̧¶�µ�´�̧¶�µ�´�̧¶�µ�´�̧¶�µ�´HHHH� �� �� �� �

 ٢٩٥  لقمان  ٢٥
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IIIIè�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Üè�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Üè�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Üè�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�ÜHHHH٤٢٨ لقمان ����٢٨ 

IIII�i�h�g�f�e�d�c�b�a�i�h�g�f�e�d�c�b�a�i�h�g�f�e�d�c�b�a�i�h�g�f�e�d�c�b�a�m�l�k�j�m�l�k�j�m�l�k�j�m�l�k�j
x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nHHHH� �� �� �� �

 ٤٥٧  لقمان  ٣٢

IIII�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½
�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë

ÛÚÛÚÛÚÛÚHHHH� �� �� �� �

  ٥٠٠  لقمان  ٣٤

IIII�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`
z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mHHHH 

 ٣٤٤ السجدة ٤

IIIIl� �̀_�~�}�|�{l� �̀_�~�}�|�{l� �̀_�~�}�|�{l� �̀_�~�}�|�{HHHH ٣٤٠ السجدة ٥ 

IIII�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

O�N�MO�N�MO�N�MO�N�MHHHH����
 ٤٠٤ األحزاب ١

IIIIÈ�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÈ�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÈ�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÈ�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁHHHH� �� �� ��   ٤٤١  األحزاب  �٢١

IIII�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f
�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q

a� �̀_�~�}�|a� �̀_�~�}�|a� �̀_�~�}�|a� �̀_�~�}�|HHHH� �� �� �� �

 ٥١  األحزاب  ٣٣

،..IIII�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
P�OP�OP�OP�OHHHH� �� �� �� �

  ٤١٢  األحزاب  ٣٦

IIII�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø
æ�å�ä�ãæ�å�ä�ãæ�å�ä�ãæ�å�ä�ãHHHH 

 األحزاب ٤٣
٣٣٢-

٥٠٣ 

IIIIR�Q�P�O�N�M�L�KR�Q�P�O�N�M�L�KR�Q�P�O�N�M�L�KR�Q�P�O�N�M�L�KHHHH٥١٥ األحزاب ����٤٥ 

IIII�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b

p�o�np�o�np�o�np�o�nHHHH����
 ٥٠٣ األحزاب ٥٦

IIII�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e
ppppHHHH����

 ٤٣٠ األحزاب ٦٦
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،IIII¤�£�¢�¡���~¤�£�¢�¡���~¤�£�¢�¡���~¤�£�¢�¡���~HHHH٤٠٣ األحزاب ����٧١ 

IIII�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°
Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»HHHH����

 ٦٦٩ األحزاب ٧٢

IIII�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o

|�{�z|�{�z|�{�z|�{�zª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�HHHH����
 ٥٠٥ فاطر ١

IIII¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�tHHHH٥٨٢ فاطر ����١٥ 

IIII�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S
�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^

j�ij�ij�ij�iHHHH����

 ٥٢٢ فاطر ٣٢

IIIIf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�zHHHH٥٢٩ فاطر ����٣٤ 

IIII�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y
ccccHHHH����

 ٥٢٧ يس ٣٣

IIIIÅ��Ä����������Ã��Â���Á���À���¿��¾Å��Ä����������Ã��Â���Á���À���¿��¾Å��Ä����������Ã��Â���Á���À���¿��¾Å��Ä����������Ã��Â���Á���À���¿��¾��HHHH٦٤٤ يس  ����٣٩  

IIIIc�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xc�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xc�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xc�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xHHHH٥٢٦ يس ����٧٧ 

IIII|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�qHHHH٥٢٥ يس ����٧٩ 

IIIIÆ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼HHHH ٣٣٥ يس ٨٢ 

IIIIM�L�K�JM�L�K�JM�L�K�JM�L�K�J HHHH ٢١٥ الصافات ٤ 

IIIIU�T�S�R�Q�P�O�NU�T�S�R�Q�P�O�NU�T�S�R�Q�P�O�NU�T�S�R�Q�P�O�NHHHH� �� �� ��  ٢١٥  الصافات  �٥

IIIIÄ�Ã�Â�Á�À�¿�¾Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾HHHH� �� �� ��  ٥٠٦  الصافات  �١٥٠

IIIIÊ�É�È�Ç�Æ�ÅÊ�É�È�Ç�Æ�ÅÊ�É�È�Ç�Æ�ÅÊ�É�È�Ç�Æ�ÅHHHH� �� �� ��  ٥٠٦  الصافات  �١٥١

IIIIÏ�Î�Í�Ì�ËÏ�Î�Í�Ì�ËÏ�Î�Í�Ì�ËÏ�Î�Í�Ì�ËHHHH� �� �� ��  ٥٠٦  الصافات  �١٥٢

IIIIÔ�Ó�Ò�Ñ�ÐÔ�Ó�Ò�Ñ�ÐÔ�Ó�Ò�Ñ�ÐÔ�Ó�Ò�Ñ�ÐHHHH� �� �� ��  ٥٠٦  الصافات  �١٥٣

IIIIE�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�AHHHH� �� �� ��  ٥٠٦  الصافات  �١٥٤

IIIIH�G�FH�G�FH�G�FH�G�FHHHH� �� �� ��  ٥٠٦  الصافات  �١٥٥
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IIII_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�THHHH الصافات ١٥٨ 
٢٣٤-

٥١٠ 

IIII½�¼�»�º�¹� ¶̧½�¼�»�º�¹� ¶̧½�¼�»�º�¹� ¶̧½�¼�»�º�¹� ¶̧HHHH٥١١ ص ����٧٥ 

IIIIj�i�h�g�f�e�dj�i�h�g�f�e�dj�i�h�g�f�e�dj�i�h�g�f�e�dHHHH� �� �� ��  ٢٧٤  الزمر  �١

IIIIn�m�l�kn�m�l�kn�m�l�kn�m�l�ku�t�s�r�q�p�o�u�t�s�r�q�p�o�u�t�s�r�q�p�o�u�t�s�r�q�p�o�����HHHHالزمر ����٢ 
٢٧٤-

٥٨٤ 

IIII�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v
�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

y�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�uHHHH� �� �� �� �

  الزمر  ٣
٢٧٤-

٥٨٤ 

IIII�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z
®�¬�«®�¬�«®�¬�«®�¬�«����HHHH����

 ٥٨٤ الزمر ٤

IIII�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯
�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼

Ë�ÊË�ÊË�ÊË�Ê����HHHH� �� �� �� �

 ٥٨٤  الزمر  ٥

IIII�B�A�B�A�B�A�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C

[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�NHHHH� �� �� �� �
 ٥٨٤  الزمر  ٦

IIII³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§HHHH ٣٦٣ الزمر ٢٧ 

IIII×�Ö�Õ�Ô�Ó×�Ö�Õ�Ô�Ó×�Ö�Õ�Ô�Ó×�Ö�Õ�Ô�ÓHHHH� �� �� ��   ٦٤٩  الزمر  �٣٠

IIII�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r

¦�¥�¤�£�¢�¡���~¦�¥�¤�£�¢�¡���~¦�¥�¤�£�¢�¡���~¦�¥�¤�£�¢�¡���~HHHH 
 الزمر ٤٥

٣٨٢-

٤٣٥ 

IIII�̄®�¬�«�ª�©� �̈§�̄®�¬�«�ª�©� �̈§�̄®�¬�«�ª�©� �̈§�̄®�¬�«�ª�©� �̈§HHHHالزمر ����٦٥ 

٢٩٠-

٤٢١-

٤٣٧-

٤٩٤ 

IIIIÊ�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÊ�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÊ�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂÊ�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�ÂHHHH ٢٢٧ الزمر ٦٧ 

IIIIJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH ٢٢٨ الزمر ٦٨ 
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IIII�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y

h�g�f�e�d�c�bh�g�f�e�d�c�bh�g�f�e�d�c�bh�g�f�e�d�c�bHHHH����
 الزمر ٦٩

٢٣٧-

٥٣٨ 

IIIIq�p�o�n�m�lq�p�o�n�m�lq�p�o�n�m�lq�p�o�n�m�lHHHH٤٨٥ غافر ����١٠ 

IIIIq�l�k�j�i�hq�l�k�j�i�hq�l�k�j�i�hq�l�k�j�i�hHHHHغافر ����١٢ 

٤٤٧-

٤٥٧-

٤٨٤ 

IIII�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r
¢�¡���~¢�¡���~¢�¡���~¢�¡���~����HHHH� �� �� �� �

  ٤٥٧  غافر  ١٣

IIII«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£HHHH� �� �� ��   ٤٢٥  غافر  �١٤

IIII�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤

±�°� �̄®±�°� �̄®±�°� �̄®±�°� �̄®HHHH����
 ٤٢٨ غافر ٥٧

IIII�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M
[�Z�Y�X[�Z�Y�X[�Z�Y�X[�Z�Y�XHHHH����

 ٣٨٧ غافر ٦٠

IIII�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{

eeee����HHHH����
 ٦٠٣ غافر ٧٠

IIIIl�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�f����HHHH ٦٠٣ غافر ٧١ 

IIIIs�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�mHHHH٦٠٣ غافر ����٧٢ 

IIII�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°�¯

¼¼¼¼����HHHH����
 ٥٩٩ غافر ٨٤

IIII�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½

Ð�Ï�Î�ÍÐ�Ï�Î�ÍÐ�Ï�Î�ÍÐ�Ï�Î�Í HHHH� �� �� �� �
 ٥٩٩  غافر  ٨٥

IIII�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X

i�h�g�f�ei�h�g�f�ei�h�g�f�ei�h�g�f�eHHHH����
 ٤٩٧ فصلت ٥

IIII{�z�y{�z�y{�z�y{�z�yH�H�H�H� فصلت ٦ 
٢٨٤-

٦٤٩ 
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IIIId�c�b�a� �̀_�~�}�|d�c�b�a� �̀_�~�}�|d�c�b�a� �̀_�~�}�|d�c�b�a� �̀_�~�}�|HHHH� �� �� ��  ٢٦٨  فصلت  �٧

IIII�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²

Ã�ÂÃ�ÂÃ�ÂÃ�ÂHHHH 
 ٣٤١ فصلت ١١

IIII�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z
u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�iHHHH 

 ٣٣٤ فصلت ١٥

IIII� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®
½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹HHHH� �� �� �� �

 ٤٩٦  فصلت  ١٧

IIII�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l

xxxxHHHH� �� �� �� �
 ٨٦  فصلت  ٣٣

IIII�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²
É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿HHHH 

 ٣٦٣ فصلت ٤٤

IIII�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®
�¿�¿�¿�¿ÀÀÀÀHHHH� �� �� �� �

  ٦٨٥  الشورى  ٩

IIIIÑ�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÑ�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÑ�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÑ�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁHHHH٤٠٨ الشورى ����١٠-
٥٨٤ 

IIIIX�W�V�U�T�S�R�Q�PX�W�V�U�T�S�R�Q�PX�W�V�U�T�S�R�Q�PX�W�V�U�T�S�R�Q�PHHHH الشورى ١١ 

١٧٤-
٣٠٤-
٣٢٠-
٣٢١-
٧٣٠-

٧٣١ 

IIIIq�p�o�n�m�l�k�j�iq�p�o�n�m�l�k�j�iq�p�o�n�m�l�k�j�iq�p�o�n�m�l�k�j�iHHHH ٢١٤ الشورى ١٣-
٤٣٤ 

IIII�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô

é�è�ç�æ�å�ä�ãé�è�ç�æ�å�ä�ãé�è�ç�æ�å�ä�ãé�è�ç�æ�å�ä�ã����HHHH����
 ٥٢٧ الشورى ٤٤

IIII�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
U�T�S�R�Q�P�O�N�M�LU�T�S�R�Q�P�O�N�M�LU�T�S�R�Q�P�O�N�M�LU�T�S�R�Q�P�O�N�M�L����

�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�̂]�\�[�Z�Y�X�W�V HHHH� �� �� �� �

 ٥٢٧  الشورى  ٤٥
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IIIIN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHHالشورى ����٥٢ 
٤٣٠-
٦٥٧-

٦٥٩ 

IIIIs�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�mHHHH٥١٥ الزخرف ����٦ 

IIIIZ�Y�X�W�V�U�T�SZ�Y�X�W�V�U�T�SZ�Y�X�W�V�U�T�SZ�Y�X�W�V�U�T�S����]�\�[]�\�[]�\�[]�\�[H�H�H�H� ٣٤٢ الزخرف ١٢ 

IIII]�\�[]�\�[]�\�[]�\�[HHHH� �� �� ��   ٣٤٢  الزخرف  �١٣

IIII�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��
®�¬�«®�¬�«®�¬�«®�¬�«�̄̄�̄�̄�HHHH����

 ٥٠٦ الزخرف ١٩

IIII�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

V�U�T�S�R�Q�PV�U�T�S�R�Q�PV�U�T�S�R�Q�PV�U�T�S�R�Q�PHHHH� �� �� �� �
  ٢٤٧  الزخرف  ٢٣

IIII_�~�}�|�{�z�y�x�w�v_�~�}�|�{�z�y�x�w�v_�~�}�|�{�z�y�x�w�v_�~�}�|�{�z�y�x�w�vHHHH٦٨١ الزخرف ����٣٩ 

IIIIn�h�g�f�e�d�cn�h�g�f�e�d�cn�h�g�f�e�d�cn�h�g�f�e�d�cHHHH٥٢٩ الزخرف ����٥٣ 

IIII�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å
Ò�ÑÒ�ÑÒ�ÑÒ�Ñ����HHHH٤٩٧ اجلاثية ����٢٢ 

IIII�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�PZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�PZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�PZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P����HHHH� �� �� �� �
 ٤٩٧  اثيةاجل  ٢٣

IIII�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�]�\�[�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�]�\�[�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�]�\�[�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�]�\�[

r�q�pr�q�pr�q�pr�q�p����HHHH� �� �� �� �
 ٤٩٧  اجلاثية  ٢٤

IIII�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s

c�bc�bc�bc�bHHHH� �� �� �� �
 ٤٩٧  اجلاثية  ٢٥

IIII�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{

�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬

¼�»¼�»¼�»¼�»HHHH� �� �� �� �

  األحقاف  ٤
٣٨٨-
٤٤٥-

٤١٦ 

IIIIÊ�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½HHHHاألحقاف ����٥ 
٣٨٨-
٤٤٣-
٤٤٤-

٤٤٥ 

IIIIJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH� �� �� ��   األحقاف  �٦
٣٨٨-
٣٨٩-
٤١٢-

٤٤٤ 
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IIIIq�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�xq�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�xq�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�xq�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�xHHHH ٢٢٥ األحقاف ٩ 

IIII�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®

Ã�Â�Á�À�¿�¾Ã�Â�Á�À�¿�¾Ã�Â�Á�À�¿�¾Ã�Â�Á�À�¿�¾HHHH� �� �� �� �
  ٦٤٤  األحقاف  ١١

IIII�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i
vvvvHHHH����

 ٥٣٦ فاألحقا ٢٣

IIII� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|
�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©

¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶HHHH� �� �� �� �

 ٣٦٨  األحقاف  ٢٦

IIII�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
T�S�R�Q�P�O�N�M�LT�S�R�Q�P�O�N�M�LT�S�R�Q�P�O�N�M�LT�S�R�Q�P�O�N�M�LHHHH� �� �� �� �

-٢٤٧  األحقاف  ٢٩
٧٥٠  

�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U
h�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�cHHHH� �� �� �� �

  ٧٥٠  األحقاف  ٣٠

IIII�µ� �́³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�µ� �́³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�µ� �́³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�µ� �́³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥
»�º�¹� �̧¶»�º�¹� �̧¶»�º�¹� �̧¶»�º�¹� �̧¶HHHH����

 ٥٢٧ األحقاف ٣٤

IIIIà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�ÕHHHH٦٨٥ حممد ����١١ 

IIII�§�§�§�§�¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨

¸̧̧̧HHHH 
 ٢٢٣ حممد ١٦

IIII�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü

ë�ê�é�èë�ê�é�èë�ê�é�èë�ê�é�èHHHH����
-٣٨٤ حممد ١٩

٦٨٤ 

IIII�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~
ononononHHHH 

 ٣٦٤ احلجرات ١

IIII}�F�E�D�C�B�A}�F�E�D�C�B�A}�F�E�D�C�B�A}�F�E�D�C�B�AHHHH� �� �� ��   ٣٤٨  الفتح  �٢٩

IIIIw�v�u�t�s�rw�v�u�t�s�rw�v�u�t�s�rw�v�u�t�s�rHHHH ٢٧٩ اتالذاري ٢١ 

IIIIh�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�cHHHH الذاريات ٥٦ 

٢٠٨-
٢٧٥-
٢٨٣-
٢٨٤-
٢٨٥-

٢٨٨ 
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  ٧٨٥ 
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IIII{�z�y�x�w�v�u�t{�z�y�x�w�v�u�t{�z�y�x�w�v�u�t{�z�y�x�w�v�u�tHHHH الذاريات ٥٨ 
٣١٥-

٣٣٤ 

IIIIÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆHHHH٥٢٥ ق ����١٥ 

IIIID�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�Aالنجم ����١ 
٦٥٧-

٦٠٠ 

IIIIJ�I�H�G�F�EJ�I�H�G�F�EJ�I�H�G�F�EJ�I�H�G�F�EHHHH� �� �� ��   النجم  �٢
٦٥٧-

٦٠٠ 

IIIIO�N�M�L�KO�N�M�L�KO�N�M�L�KO�N�M�L�K����HHHHمالنج ����٣ 

٢٤٠-

٤٠٢-

٥٨٧-

٩٥٦ 

IIIIU�T�S�R�Q�PU�T�S�R�Q�PU�T�S�R�Q�PU�T�S�R�Q�P HHHH� �� �� ��   النجم  �٤
٦٥٧-

٦٥٩ 

IIIIY�X�W�VY�X�W�VY�X�W�VY�X�W�V����HHHH� �� �� ��   النجم  �٥
٦٥٧-

٦٥٩ 

IIII]�\�[�Z]�\�[�Z]�\�[�Z]�\�[�Z����HHHH� �� �� ��   النجم  �٦
٦٥٧-

٦٥٩ 

IIIIa� �̀_�^a� �̀_�^a� �̀_�^a� �̀_�^ HHHH� �� �� ��  ٦٥٧  النجم  �٧

IIIIª�©� �̈§�¦ª�©� �̈§�¦ª�©� �̈§�¦ª�©� �̈§�¦HHHH� �� �� ��  ٥٠٧  النجم  �٢١

IIII°� �̄®�¬�«°� �̄®�¬�«°� �̄®�¬�«°� �̄®�¬�«HHHH� �� �� ��  ٥٠٧  النجم  �٢٢

IIIIJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AJ�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH� �� �� ��  ٥٠٦  النجم  �٢٧

IIII�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K

]]]]HHHH� �� �� �� �
  النجم  ٢٨

٥٠٦-

٥٠٨ 

IIIIÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�ÆHHHH� �� �� ��   ٦٤٤  احلديد  �٣

IIII�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P

h�g�f�e�d�c�bh�g�f�e�d�c�bh�g�f�e�d�c�bh�g�f�e�d�c�bHHHH 

 احلديد ٤
٣٤٤-

٣٤٥-

٣٤٦ 
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IIIIih�g�f�e�d�c�b�a�`ih�g�f�e�d�c�b�a�`ih�g�f�e�d�c�b�a�`ih�g�f�e�d�c�b�a�`HHHH٥١٥ احلديد ����٢٦ 

IIII�é�è�ç�æ�å�é�è�ç�æ�å�é�è�ç�æ�å�é�è�ç�æ�åï�î�í�ì�ë�êï�î�í�ì�ë�êï�î�í�ì�ë�êï�î�í�ì�ë�êHHHH ادلة ٢١ا 
٣٣٤-

٤٣١ 

IIIIf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�zHHHH ٣٠٠ احلشر ١ 

IIIIw�v�u�t�s�r�q�p�ow�v�u�t�s�r�q�p�ow�v�u�t�s�r�q�p�ow�v�u�t�s�r�q�p�oHHHH احلشر ٧ 

٢٢٣-

٢٢٧-

٢٣٩ 

IIII�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y
l�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�fHHHH����

 ٦٦٩ احلشر ٢١

IIII�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m
||||HHHH� �� �� �� �

  ٧٣٢  احلشر  ٢٢

IIII� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}

°� �̄®�¬�«�ª�©°� �̄®�¬�«�ª�©°� �̄®�¬�«�ª�©°� �̄®�¬�«�ª�©�±��±��±��±�
²²²²HHHH����

 احلشر ٢٣

٤٨٤-
٧٣٠-
٧٣١-

٧٣٢ 

IIII�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´

É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃHHHH� �� �� �� �
  احلشر  ٢٤

٧٣٠-

٧٣١ 

IIII�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b

s�rs�rs�rs�rHHHH� �� �� �� �
 ٤٦٧  الصف  ٧

IIIIy�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�rHHHH� �� �� ��   ٦٨٨  الطالق  �٩

IIIIÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»HHHH٥١٠ التحرمي ����٦ 

IIIIb�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�wb�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�wb�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�wb�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�wHHHH٤٧٦ اجلن ����٦ 

IIII�r�q�p�r�q�p�r�q�p�r�q�pz�y�x�w�v�u�t�sz�y�x�w�v�u�t�sz�y�x�w�v�u�t�sz�y�x�w�v�u�t�sHHHH� �� �� ��   ٦٥٠  اجلن  �١٩

IIIIc�b�a� �̀_�~�}�|�{c�b�a� �̀_�~�}�|�{c�b�a� �̀_�~�}�|�{c�b�a� �̀_�~�}�|�{HHHH٣٨٨ اجلن ����٢٠-
٤٤٧ 

IIII�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d

yx�w�vyx�w�vyx�w�vyx�w�vHHHH 
 ٢٢٥ اجلن ٢١
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IIIIy�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�my�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�my�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�my�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mHHHH� �� �� ��  ٢٢٥  اجلن  �٢٢

IIIIÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÎ�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇHHHHاجلن ����٢٦ 
٤٧٢-

٥٣٦ 

IIIIy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vHHHH� �� �� ��   املدثر  �٣٠
٢٥٨-

٧٤٦  

IIIIo�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�do�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�do�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�do�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dHHHH امللك ١٦ 

٣٣٩-

٣٤٠-

٣٢٠ 

IIII�̀_�~�}�|�{�z�̀_�~�}�|�{�z�̀_�~�}�|�{�z�̀_�~�}�|�{�zHHHH ٣٤٠ احلاقة ١٧ 

IIIIu�t�s�r�qu�t�s�r�qu�t�s�r�qu�t�s�r�q HHHH٦٥٧ احلاقة ����٤٣-
٦٥٩ 

IIII{�z�y�x�w�v{�z�y�x�w�v{�z�y�x�w�v{�z�y�x�w�v����HHHH� �� �� �� -٦٥٧  احلاقة  �٤٤
٦٥٩ 

IIII_�~�}�|_�~�}�|_�~�}�|_�~�}�|HHHH� �� �� �� -٦٥٧  احلاقة  �٤٥
٦٥٩ 

IIIId�c�b�a�`d�c�b�a�`d�c�b�a�`d�c�b�a�`����HHHH� �� �� �� -٦٥٧  احلاقة  �٤٦
٦٥٩ 

IIIIk�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�eHHHH ٦٥٧ احلاقة ٤٧-
٦٥٩ 

IIII®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢HHHH٤٨٥ املنافقون ����٣ 

IIII�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿
Í�Ì�ËÍ�Ì�ËÍ�Ì�ËÍ�Ì�ËHHHH����

 ٥٢٩ اإلنسان ٢١

IIIIÄ�Ã�Â�Á�ÀÄ�Ã�Â�Á�ÀÄ�Ã�Â�Á�ÀÄ�Ã�Â�Á�ÀHHHH� �� �� ��   ٦٧٠  النبأ  �٢٩

IIIIa� �̀_�~�}�|�{�za� �̀_�~�}�|�{�za� �̀_�~�}�|�{�za� �̀_�~�}�|�{�zHHHH ٢٩٨ النازعات ٢٧ 

IIIIm�l�k�j�im�l�k�j�im�l�k�j�im�l�k�j�iHHHHالتكوير ����١٩ 
٦٥٦-

٦٥٩ 

IIIIt�s�r�q�p�o�nt�s�r�q�p�o�nt�s�r�q�p�o�nt�s�r�q�p�o�nHHHH� �� �� ��   التكوير  �٢٠
٦٥٦-

٦٥٩ 

IIIIx�w�v�ux�w�v�ux�w�v�ux�w�v�uHHHH� �� �� ��   التكوير  �٢١
٦٥٦-

٦٥٩ 
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  ٧٨٨ 
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IIII|�{�z�y|�{�z�y|�{�z�y|�{�z�yHHHH� �� �� ��   التكوير  �٢٢
٦٥٦-

٦٥٩ 

IIII¢�¡���~�}¢�¡���~�}¢�¡���~�}¢�¡���~�}HHHH� �� �� ��   التكوير  �٢٣
٦٥٦-

٦٥٩ 

IIII�̈§�¦�¥�¤�£�̈§�¦�¥�¤�£�̈§�¦�¥�¤�£�̈§�¦�¥�¤�£HHHH� �� �� ��   التكوير  �٢٤
٦٥٦-

٦٥٩ 

IIIIÀ�¿�¾�½�¼�»À�¿�¾�½�¼�»À�¿�¾�½�¼�»À�¿�¾�½�¼�»HHHH� �� �� ��   ٧٢١  الفجر  �٢٢

IIIIr�q�pr�q�pr�q�pr�q�pHHHH٤٩٦ البلد ����١٠ 

IIIIF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AHHHH٦٥٧ القدر ����١ 

IIIIH�G�F�������E�D�C�B�AH�G�F�������E�D�C�B�AH�G�F�������E�D�C�B�AH�G�F�������E�D�C�B�A�����L�K�J�I�L�K�J�I�L�K�J�I�L�K�J�I

MMMM�����P�O�N�P�O�N�P�O�N�P�O�NS�R�QS�R�QS�R�QS�R�QH�H�H�H� 
 اإلخالص ٤-١

٢١٤-

٢٧٧-

٣٢٢-

٥٨٥ 
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 ٤٢٣  .ويف عنقي صليب ����أتيت النيب 
 ٤٧٥  .اجتنبوا السبع املوبقات

 ٤٤٣  .اجعل لنا ذات أنوط كما هلم ذات أنواط

 ٥٥٣  .أجعلتين هللا ندا ؛ بل ما شاء اهللا وحده

 ٣٦٤  .ينهى عن النذر ����أخذ رسول اهللا 

 ٢١٥   .ة أن ال إله إال اهللاأدعهم إىل شهاد

 ٤١٠  .إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما

 ٥٣٠  .إذا سألتم اهللا اجلنة ؛ فاسألوه الفردوس

 ٦٥٠  .اذهبوا إىل حممد عبد غفر اهللا ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 ٤٠٩  .امسعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي

 ٦٦٦  . شيئاًاعملي فإين لن أغين عنك من اهللا

 ٣٨٤  .أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا

 ٦٨٤  .أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا

 ٣٨٤  .اإلميان بضع وسبعون شعبة

 ٦٨٤  .أحلقوا الفرائض بأهلها

 ٣٨٨  .الدعاء مخ العبادة

 ٣٨٦  .الدعاء هو العبادة

 ٤٢١  .دبيب النملالشرك فيكم أخفى من 

 ٤٧٣  .العيافة والطرية والطرق من اجلبت

 ٤٧٨  .اللهم رب الناس أذهب الباس

 ٥٠٤  .املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله
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  ٧٩٠ 

���א����� ���א����� 

 ٥٨٩  .أميت ال جتتمع على ضاللة
 ٤٢٤  .إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر

 ٢٢٨  .إن إسرافيل التقم الصور

 ٧٣  .إن الدين النصيحة

 ٤٧٧  .إن الرقى والتمائم والتولة شرك

 ٢٩٨  .إن القلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن

 ٢٤١   .إن اهللا ال ينام وال ينبغي له

 ٣٩٥  .إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم

 ٥٣٢  .إن أهل اجلنة ليتراءون الغرف

 ٢١٧ أنا امللك أين ملوك األرض ؟

 ٤١١  . أوىل باملؤمنني من أنفسهمأنا

 ٤٥٢  .أنا فرطكم على احلوض

 ٦٤٤  .أنت األول فليس قبلك شيء

  ٤٢٠   .أن جتعل هللا نداً وهو خلقك

إنك تأيت قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إىل أن 
  .يوحدوا اهللا تعاىل

٢١٥ 

ه ن أول ما تدعوهم إليـل كتاب فليكـإنك تقدم على قوم أه
  .عبادة اهللا

٢٨٦ 

  ٤٦٨-٢٠٩   .إين خلقت عبادي حنفاء كلهم وإم أتتهم الشياطني فاجتالتهم

 ٣٦٥  .إين نذرت أن احنر إبال ببوانة

 ٥٤٣ أو هان عليكم أن يلوا التراب على وجه رسول اهللا؟

 ٥٣٢  .أول زمرة تلج اجلنة صورم

 ٨٣  .إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة
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 ٤٠٩ .على السمع والطاعة  ����بايعنا رسول اهللا 
 ٢١٦  .بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا

 ٤٩٩ .ذات يوم إذ طلع  ����بينما حنن عند رسول اهللا 

 ٨٣  .تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ما

  .خلقت املالئكة من نور
٢٥٥-
٥٨٨-٥٠٥ 

 ٦٨٣  .األرض فرأيت مشارقها ومغارازويت يل 

 ٣٩١ أي الذنب أعظم؟: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ٢١٦   .على أن يعبد ويكفر مبا دونه

 ٢١٦   .على مخس شهادة أن ال إله

 ٥٠٤  .فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة

 ٢٧٢  .فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك

 ٢١٦ . ـ عز وجلـ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا 

 ٢٨٩   .قال اهللا تبارك وتعاىل أنا أغىن الشركاء

 ٥٠٤  .قالت املالئكة رب ذاك عبدك

 ٤٩٩  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم بارزا يوما للناس

 ١٩٨ ...كل ابن آدم خطاء 

 ٥٢١  .كمل من الرجال كثري

  . يأتيه األمر من أمريال أعرفن الرجل منكم
٢٤٠-
٥٨٧-٤٠٣ 

 ٣٩٥  .ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم

 ٦٥٠  .ال تطروين كما أطرت النصارى املسيح ابن مرمي

 ٣٩٤  .ال عقر يف اإلسالم
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 ٣٩١  .ال يأيت ابن آدم النذر بشيء
 ٣٩١   .ال يرد شيئاً إمنا يستخرج به من النجيل

 ٤٢٠  .لف باهللا كاذباًألن أح

 ١٥٥   .لتتبعن سنن من كان قبلكم

 ٤٧٩  .لتركنب سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة

 ٣٨٥  .لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا

 ٣٣٨  .ملا قضى اهللا اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق العرش

 ٥٩٢   .لوال أننا أمرنا بذلك ما فعلناه

ه ـه أو ينصرانـرة فأبواه يهودانـى الفطما من مولود إال يولد عل
  .أو ميجسانه

٤١٦-٢٠٩ 

  ٤٧٣  .من أتى كاهنا فصدقه 

 ٨٤  .من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 ٤٧٤  .من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر

 ٤١١  .من ترك ماال فلورثته

 ٣٦٩  .من حلف باألمانة فليس منا

 ٣٩٥  . فقد أشركمن حلف بغري اهللا

 ٣٦٩  .إين بريء من دين اإلسالم: من حلف فقال 

 ٣٩٥  .ال إله إال اهللا: والالت ؛ فليقل : من حلف فقال يف حلفه 

 ٨٤  .من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه

 ٤٧٥  .من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر

  ٤٧٧  .من علق متيمة فال أمت اهللا له 

  ٣٧٩  . عمل عمال أشرك معي فيه غريي من

 ٢١٦   .من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد
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 ٣٨٥  .من كان آخر كالمه من الدنيا
 ٣٩٢  .من نذر أن يطيع اهللا فليطعه

 ١٢٦  .من وحد اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه

 ٤١١  .من واله اهللا عز وجل شيئاً

 ٣٩٢   .نذر رجل على عهد

 ٥٩٢  .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 ٥٨٩  .واهللا ال خيزيك اهللا أبداً

 ٦٦٦ ؟ وما يدريك أن اهللا قد أكرمه

 ٢١٨ ما الصور ؟: يا رسول اهللا 

 ٢٨٣  .يد اهللا مألى ال يغيضها نفقة

  ٢٤١-٢٢٧   .يقبض اهللا تبارك وتعاىل األرض

 ٤١٦   .دم فيقول لبيك وسعديكيقول اهللا تعاىل يا آ
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  ٢٩٥  .ابن أيب العز علي بن عالء الدين احلنفي
  ٢٣٦  .أبو السعادات املبارك بن أيب الكرم: ابن األثري

  ٤٨٤  .عبد الرمحن بن علي بن حممد: ابن اجلوزي
  ٥٥٢  .ابن الفارض علي بن أيب احلسني

  ٩٢  . بن أيوب الزرعي الدمـشقيابن القيم حممد بن أيب بكر
  ٤٩٠  .موىل بين حنظلة. عبد اهللا بن املبارك: ابن املبارك 
  ٩١  .محد بن عبد احلليم بن عبد السالمابن تيمية أ
  ٤٨٩  .عبد امللك بن عبد العزيز: ابن جريج
  ٣٥٠  .حممد بن إسحاق بن خزمية: ابن خزمية

  ٣٥٦  عبد الرمحن بن حممد بن حممد: ابن خلدون
  ٣٤٠  حممد بن أمحد بن حممد ابن رشد القرطيب: ابن رشد
  ٦٢٨  .احلافظ أبو احلسن علي بن إمساعيل : ابن سيده

  ٤٨٨  يوسف بن عبد اهللا بن حممد: ابن عبد الرب
  ٥٦٠  .ابن عجيبة ، أمحد بن عجيبة اإلدريسي الفاسي

  ٥٥٦  .ابن عريب حممد بن علي بن عريب
  ٤٨٨  . أيب عمران اهلاليلسفيان بن عيينة بن: ابن عيينة

  ٢٣٦  .ابن فارس أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا
  ١٣١  .أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك: ابن فورك
  ٤٨٤  .أبو حممد عبد اهللا بن مسلم الدينوري: ابن قتيبة
  ٢٠٦  .إمساعيل بن عمر بن كثري: ابن كثري

  ٥٦٠  .ابن مشيش أو بشيش ، أبو حممد عبد السالم بن مشيش
  ٣٥٠  .حممد بن حيىي بن مندة: ابن منده
  ١٤١  .أبو حممد عبد امللك بن هشام: ابن هشام
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  ٦٤٠  .عبد الرمحن بن أمحد: أبو سليمان الداراين 
  ٩٥ .أبو الوفاء حممد درويش

  ٢٧٩  .أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري
  ٩٥  .األديب سعد صادق

  ٣٣  .إمساعيل باشا بن إبراهيم
  ٧٠   .األشعري أبو احلسن علي بن إمساعيل

  ٤٨٩  .عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد: األوزاعي
  ١٣١  .حممد بن الطيب بن حممد: الباقالين

  ٥٤٩  .البسطامي طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي أبو يزيد
  ٦٤١  .أبو نصر احلايف: بشر بن احلارث

  ١٣٥  .عبد القاهر بن طاهر بن حممد: البغدادي
  ١٠٩  .ِإبراِهيم بن عمر بن حسن الرباط: البقاعي

  ٥٧٣   .البوصريي حممد بن سعيد بن محاد بن عبد اهللا الصنهاجي
  ٥٤٦   .البريوين حممد بن أمحد، أبو الرحيان

  ٥١٣  .أبو اخلري عبداهللا بن عمر بن علي: البيضاوي
  ٦٥٩   . املختار بن أمحد بن ساملأمحد بن حممد بن: التجاين

  ٦٦٢  .التستري سهل بن عبد اهللا بن يونس
  ٤٨٩   .سفيان بن سعيد بن مسروق: الثوري

  ٦٣٠  .اجلرجاين علي بن حممد بن علي
  ٢٥  .مجال عبد الناصر بن حسني

  ٥٤٣  .اجلنيد أبو القاسم اجلنيد بن حممد بن اجلنيد اخلزاز
  ٥٤٣  .مد بن اجلنيد اخلزازاجلنيد أبو القاسم اجلنيد بن حم

  ١٣١  .اهللا بن يوسف عبد امللك بن عبد: اجلويين هو
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  ٦٧٤  .اجليالين عبد القادر بن موسى بن عبد اهللا
  ٥٥٨  .لي عبد الكرمي بن إبراهيم اجليلياجلي

  ٥٤٥  .حسن بن رضوان بن حممد حنفي املالكي
  ٥٤٩  .منصوراحلالج احلسني بن 

  ٥٦٥  .الدباغ ، عبد العزيز بن مسعود بن أمحد الدباغ
  ٦٢٠  .الدسوقي إبراهيم بن أيب اد بن قريش الدسوقي الشافعي

  ٥٦٠   .حممد اخللويت أبو عبد اهللا: الدمرداش 
  ٦١٧  .حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز: الذهيب
  ١٣١  .حممد بن عمر بن احلسني: الرازي

  ٢٣٦  .احلسني بن حممد بن املفضل: الراغب األصبهاين
  ٢٨١  .ربيعة بن أيب عبد الرمحن فروخ

  ٢١٩  .اهللا أبو بكر، حممد بن احلسن بن عبيد: الزبيدي
  ٢٢٩  .إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية: السدي
  ٦٣  .بن إبراهيم زغلول) باشا(سعد 

  ٢٨٥  .عبد الرمحن بن ناصر آل سعدي: السعدي
  ٢٢٩  .سعيد بن جبري بن هشام

  ١٤١  .عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن أمحد: السهيلي
  ٥٤٣  .مسنون بن محزة

  ٣٦٧  .عامر بن شراحيل اهلمداين: الشعيب
  ٥٧٦  .الشعراين عبد الوهاب بن أمحد بن علي احلَنفي

  ١٣٥  .حممد بن عبد الكرمي بن أمحد: الشهرستاين
  ١٤٨   . بن عبد اهللالشوكاين حممد بن علي بن حممد

  ٩٧  .صادق عرنوس
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  ٥٠٢  .الغوث بن مر بن آد: صوفة 
  ٢٢٩  .الضحاك بن مزاحم اهلاليل ،أبو القاسم

  ٢٧٢  .حممد بن جرير بن يزيد: الطربي 
  ٦٩  .طه بن حسني بن علي بن سالمة

  ٥٤٤  .أبو نصر عبد اهللا بن علي السراج: الطوسي 
  ١١٩  .عبد الباقي صاحل احلسيين

  ٢٨٠  .بعبد الرمحن بن حسن بن عبد الوها
  ١١٤  .عبد الرزاق عفيفي عطية

  ١١٣  .عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل آل سعود
  ٩٦  .عبد القادر رزق الطويل
  ١٣٣  .عبد اهللا بن سبأ اليهودي

  ٩٦  .العشماوي أمحد بن سليمان
  ١٣٧   .العقاد عباس حممود أفندي

  ٦٤١  .علي بن املوفق
  ٢٨٦  .حممود بن أمحد بن موسى: العيين
  ٥٥٠  . أبو حامد حممد بن حممد الغزايلالغزايل

  ١٠٥  .فتحي عثمان
  ٢٦٥   .الفراهيدي أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد

  ٩٢  .حممد حامد الفقي: الفقي 
  ٢٦٧  .حممد بن يعقوب بن حممد: الفريوزآبادي 
  ٤٨  .أمنيقاسم بن حممد 

  ٥٤٥   .القشريي عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن
  ٥٦٠  .القونوي حممد بن إسحاق بن حممد بن يوسف

  ٦٧١  .حممد تقي: الكاشاين 
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  ٥٤٣   .الكرخي معروف بني فريوز
  ٢٦٥  .علي بن محزة بن عبد اهللا االسدي: الكسائي 

  ٥٧٢  .محد بن مصطفىأ: الكمشخانلي 
ِريٍر الطَّبوصنِن بِن ماحلَس ةُ اِهللا بنِهب ٤٨٨  .الالَّلْكَاِئي  

  ٤٨  .اللورد كرومر حاكم مصر الربيطاين
  ٢٧٠  .بن حممد املختار اجلكين الشنقيطيحممد األمني 

  ١١٣  .حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
  ١٧١  .حممد رضا

  ٢٩٥  .بن عثيمنيحممد بن صاحل 
  ٧٨  .حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي

  ١٠٩  .حممد صفوت نور الدين
  ٥٥   .ابن إبراهيم) باشا(حممد علي 

  ١٥٢  .حممد مصطفى حلمي
  ٥٧  .حممود شلتوت

  ٢٣٢  . يوسف بن الزكي: املزي 
  ٧١  .صاحل بن مهدي بن علي: املقبلي 
  ٢٧٠  .د بن حيىيأمحد بن حممد بن أمح: املقري 

  ٢٦١  .تقي الدين  أمحد بن علي بن عبد القادر: املقريزي 
ِة اجلَعِدياِبغس بن ربيعة: الند٤١٩  .قيس بن عبد اهللا، بن ع  
  ٥٦٠  .د الغين بن إمساعيل بن عبد الغينالنابلسي عب
  ١٧١  .نعمت صدقي

  ٥٩٠  .حيي بن شرف بن مري: النووي 
  ٤٩  .لطانهدى الشعراوي بنت حممد س

  ٦٠٩  . اهلروي عبد اهللا بن حممد بن علي األنصاري
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  ٦٧٨  اإلثىن عشرية

  ٧١٣  اإلمساعيلية

  ٧١  األشعرية

  ٥٤٢  أهل الصفة

  ٢٧٩  أهل الطبائع

  ٧٢٥  الربمهية

  ٧٢٥  البوذية

  ٤٩٨  اجلربية

  ١٣٠  اجلهمية

  ٦٩٤  الشيخية

  ٥١٩  الظاهرية

  ٣٥٨  الغنوص

  ٤٥  القاديانية

  ٧٠١  املاسونية

  ٣٧  املذهب اإلشتراكي

  ٤٩١  املرجئة

  ٣٠٨  املعتزلة

  ٣٥٨  امللكانية

  ٣٥٨  النسطورية
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 املكتبـة  ،  ، أمحد بـن املبـارك  سيدي عبد العزيز ، للدباغ    اإلبريز من كالم     )١

 .األزهرية للتراث، الطبعة األوىل بدون ذكر تاريخ هلا

الرمحن الدوسري ، مكتبة الرشـد       األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة للشيخ عبد      )٢
 .م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣  ، الطبعة الثانية ، الرياض ،للنشر والتوزيع

سعد الـدين صـاحل، دار       .احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم، د       )٣
 .م ١٩٩٣، ٢األرقم، الزقازيق، ط 

 حممد الـصادق  :ت أحكام القرآن، ألمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر،        )٤
 هـ ١٤٠٥ ، بريوت ،قمحاوي دار إحياء التراث العريب 

 مصطفى البـايب احللـيب وأوالده    : طبعة ، زايلإحياء علوم الدين أبو حامد الغ      )٥
 .هـ١٣٥٨سنة ، مبصر 

املتـوىف،  (أدب الكاتب ، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري                )٦
 . حممد الدايل ، مؤسسة الرسالة:ت ، ) هـ٢٧٦

 حممد فؤاد   :اهللا البخاري اجلعفي ، ت     األدب املفرد ، حممد بن إمساعيل أبو عبد        )٧
ـ ١٤٠٩ بريوت الطبعة الثالثـة،      ، دار البشائر اإلسالمية     ، عبد الباقي   /هـ

  .م١٩٨٩

حممد يوسف موسى وعلي عبد املنعم عبد احلميـد          . د : ت  ، اإلرشاد للجويين  )٨
 .مصر، مكتبة اخلافجي 

األزهر تارخيه وتطوره، وزارة األوقاف وشؤون األزهر، دار مطابع الـشعب،            )٩
 . م١٩٦٤القاهرة، 

 :ت   حممد عبد املنعم خفاجي، عامل الكتـب، بـريو         . األزهر يف ألف عام، د     )١٠
 .م١٩٨٨
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 . ـرمحه اهللا تعاىلـ األمساء والصفات نقال وعقال حممد األمني الشنقيطي  )١١

 أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ، خنبة من العلمـاء ، وزارة الـشؤون        )١٢
 عـة   الطب اململكة العربية الـسعودية ،     ،اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد     

 .هـ١٤٢١األوىل، 

حممد بن عبد الوهاب بن سليمان       أصول الدين اإلسالمي مع قواعده األربع ،       )١٣
 حممد الطيب بن إسحاق األنصاري، دار احلديث        :ت    ، هـ١٢٠٦التميمي  

 .اخلريية مبكة املكرمة 

،  بريوت    ، ادرـ درا ص   ، ر البغدادي ـور عبد القاه  ـأصول الدين أليب منص    )١٤
 .ـه١٣٤٦  ،ط األوىل

شعبان ، دار نـافع للطباعـة       زكي الدين   : أصول الفقه اإلسالمي ، الدكتور       )١٥
 .والنشر

أصول مذهب الشعية اإلمامية اإلثين عشرية عرض ونقد ، ناصر بن عبـد اهللا               )١٦
 .هـ١٤١٤ األوىل، الطبعة  بن علي القفاري ، 

 أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند املبتدعة ، سعود بن عبد العزيز اخللف )١٧
  هـ١٤٢١-هـ١٤٢٠ الطبعة  

ار ـني بن حممد املخت   ـرآن حممد األم  ـاح القرآن بالق  ـأضواء البيان يف إيض    )١٨
، دار الفكر للطباعـة     ) هـ١٣٩٣،  املتوىف(بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي      ا
 .م١٩٩٥ /هـ١٤١٥ ،الطبعة لبنان ، بريوت،النشر والتوزيعو

ر النشر، املكتبـة التجاريـة   االعتصام ـ للشاطىب ، أبو إسحاق الشاطيب دا  )١٩
 . مصر،الكربى

ـ           )٢٠ ث ـاالعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلدي
 ،ة الرياض ـي ، أمحد أبو العينني دار الفضيل      ـأليب بكر أمحد بن احلسني البيهق     

 .هـ١٤٢٠ ،ط األوىل
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 أمحـد  ، حـافظ بـن  عتقاد الطائفة الناجية املنـصورة أعالم السنة املنشورة ال   )٢١
الثانية ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف         حازم القاضي الطبعة   ،احلكمي

 .هـ١٤٢٢ اململكة العربية السعودية ، ،والدعوة واإلرشاد 

، ٢ عبد الرمحن الوكيل، ط       ، إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية        )٢٢
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩كتبة ابن تيمية، القاهرة، م

طبعـة  ،  ناصر بن محد الفهـد       ات املوافقات واالعتصام تأليف،   اإلعالم مبخالف  )٢٣
 .هـ١٤١٩

األعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي              )٢٤
 .م٢٠٠٢ ،الطبعة اخلامسة عشر،  دار العلم للماليني ،) هـ١٣٩٦املتوىف، (

عروف بابن القيم ،    إغاثة اللهفان حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا امل            )٢٥
 . ، حممد حامد الفقيم١٩٧٥/هـ١٣٩٥ بريوت الطبعة الثانية، ،دار املعرفة 

 .مسري جابر  بريوت الطبعة الثانية ،، دار الفكر، األغاين ، أيب الفرج األصفهاين  )٢٦

،أمحد بن عبد احلليم بن تيميـة        شيخ اإلسالم    اقتضاء الصراط املستقيم تأليف    )٢٧
 لبنان الطبعة   :ت  لكرمي العقل ، دار عامل الكتب، بريو      ناصر عبد ا  :تاحلراين،  
 .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩السابعة، 

 ،  ٢القول املفيد على كتاب التوحيـد ، حممـد بـن صـاحل العثـيمني ، ط                 )٢٨
 .دار ابن اجلوزي ، الرياض، هـ ١٤٢٤

 أمحد بن عبد احلليم ابـن تيميـة         شيخ اإلسالم اإلكليل يف املتشابه والتأويل ،       )٢٩
 خرج أحاديثه وعلق عليه، حممد      )هـ٧٢٨املتوىف،  (ي الدمشقي   احلراين احلنبل 

 . مصر،الشيمي شحاته ، دار اإلميان للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية 

هـ ٣٥٦ ت،األمايل يف لغة العرب أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي        )٣٠
  .م١٩٧٨ /هـ١٣٩٨ ط  ، لبنان ،بريوت، دار الكتب العلمية 
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ـ             إنباه ال  )٣١ ي رواة بأنباء النحاة ، مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسـف القفط
 .هـ١٤٢٤ الطبعة األوىل،  ، املكتبة العنصرية، بريوت)هـ٦٤٦املتوىف، (

أنوار الترتيل وأسرار التأويل ، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد                )٣٢
ن املرعشلي ،    حممد عبد الرمح   :ت  ، )هـ٦٨٥املتوىف،  (الشريازي البيضاوي   

 .هـ١٤١٨ ، األوىل الطبعة،  بريوت ، دار إحياء التراث العريب 

ود ، حمـم  :ت    ، احلليم بن تيمية    شيخ اإلسالم أمحد بن عبد     ،  اإلميان األوسط    )٣٣
 .هـ١٤٢٢  ، األوىلالطبعة  ، الرياض،أبو سن ، دار طيبة للنشر 

راين احلنبلي الدمشقي    أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احل       شيخ اإلسالم  ،اإلميان   )٣٤
 املكتـب اإلسـالمي،     ، حممد ناصر الدين األلباين      :ت  ،  ) هـ٧٢٨املتوىف،  (

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦ اخلامسة، الطبعةعمان، األردن 

 عبد اهللا   :ت  ، ة واجلماعة ـ، نواقضه عند أهل السن     ، خوارمه  اإلميان حقيقته  )٣٥
عبد الـرمحن   / ور  بن عبد احلميد األثري مراجعة وتقدمي، فضيلة الشيخ الدكت        ا
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ األوىل،الطبعة ،بن صاحل ، مدار الوطن للنشر، الرياضا

البابية عرض ونقد، إحسان إهلي ظهري، دار اإلمـام اـدد، الطبعـة األوىل               )٣٦
 .هـ١٤٢٦

قيه احلنفـي دار  حبر العلوم أبو الليث نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي الف          )٣٧
 حممود مطرجي . د:ت، ت  بريو ،النشر، دار الفكر

، مكتبة املعارف  ، إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء ،    البداية والنهاية  )٣٨
 .بريوت

 املعروف بابن قيم    . حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا         ،بدائع الفوائد    )٣٩
،   مكـة املكرمـة الطبعـة األوىل       ، مكتبة نزار مـصطفى البـاز        ، اجلوزية

 ، عادل عبد احلميد العدوي      ،شام عبد العزيز عطا     ، ه م  ١٩٩٦/هـ١٤١٦
 .أشرف أمحد
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د ـأمحشيخ اإلسالم ،    بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية،          )٤٠
بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ، مكتبة العلوم واحلكـم الطبعـة               ا

 .موسى سليمان الدويش.  د:ت   ،هـ١٤١٥األوىل، 

 ،ت حممد أيب الفضل إبراهيم، دار الفكر بريو: حتقيق   ،للسيوطي، وعاة بغية ال )٤١
 .هـ١٣٩٩، سنة ٢ط 

 أمحد محدي إمام، :البهائية تارخيها وعقيدا، عبد الرمحن الوكيل، راجعه وضبطه )٤٢
 .٢مطبعة املدين، ط 

 .هـ١٤٢٧،أسعد السحمراين، در النفائس، طبعة ثانية .البهائية والقاديانية، د )٤٣

 اإلمـام اـدد، القـاهرة،       راإحسان إهلي ظهـري، د    : ية، نقد وحتليل    البهائ )٤٤
 .١٣ص، هـ ١٤٢٦

أمحد عبد احلليم شيخ اإلسالم بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ،  )٤٥
مطبعـة  حممد بن عبد الرمحن بـن قاسـم         : ،ت  بن تيمية احلراين أبو العباس      

 .١٣٩٢ مكة املكرمة الطبعة األوىل، -احلكومة 

ين ـد الرزاق احلـسي  ـتاج العروس من جواهر القاموس حممد بن حممد بن عب          )٤٦
 .أبو الفيض، امللقّب مبرتضى، الزبيدي ،دار اهلداية

 جلنة التـأليف والترمجـة،       :تاريخ اجلامع األزهر، حممد عبد اهللا عنان، مطبعة        )٤٧
 .م١٩٥٨ ،٢القاهرة، ط 

ز نوار، دار النهضة العربيـة،      تاريخ العرب املعاصر مصر والعراق، عبد العزي       )٤٨
 .بريوت

 .هـ١٣٩٢،  بريوت، دار العلم للماليني،عمر فروخ.  د،تاريخ الفكر العريب )٤٩

، عمر عبد العزيز عمر، دار املعرفة       )م١٩٢٢-١٥١٦( تاريخ املشرق العريب     )٥٠
 .اجلامعية، االسكندرية
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 ،علمية   أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي ، دار الكتب ال           ،تاريخ بغداد    )٥١
 .بريوت

ناصر الدين األسـد، مطـابع      .  د :تاريخ جند، حسني بن غنام، حرره وحققه       )٥٢
 .هـ١٤٠٢عة الثانية، الشرق األوسط، الطب

عبد اهللا بن عبد الرمحن     ،  تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس          )٥٣
  ، عبد السالم بن برجس العبـد الكـرمي       حتقيق  هـ دراسة و  ١٢٨٢أبا بطني   

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢  ، الطبعة األوىل ،الةمؤسسة الرس

 ، )دراسة يف التاريخ االجتماعي والسياسي    (ج العريب   ـالتبشري يف منطقة اخللي    )٥٤
 ،دار الشباب للنشر والترمجة والتوزيع نيقوسيا       ،  عبد املالك خلف التميمي      .د

 .م١٩٨٢الطبعة األوىل، . قربص

 علـي بـن     ،  سن األشعري   تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل اإلمام أيب احل         )٥٥
 بريوت الطبعة   – دار الكتاب العريب     ،  احلسن بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي        

 .هـ١٤٠٤الثالثة، 

 ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة ، أبو الرحيان حممد بن أمحد حتقيق )٥٦
ة،  الثاني الطبعة  ، ، عامل الكتب، بريوت   ) هـ٤٤٠املتوىف،(البريوين اخلوارزمي   

  .هـ١٤٠٣

 عبد الرمحن املعلمي، دار إحيـاء التـراث          :تذكرة احلفاظ للذهيب، تصحيح    )٥٧
 .العريب، بريوت

) بالتاء( عبد الرمحن األفريقي عمر بن حممد بن حممد بكر فُالَّتة             /ترمجة الشيخ  )٥٨
   غرة رمـضان   الطبعة ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة   ،  ) بالنون(أو الفُالَِّني  ،

 .ـه١٣٩٨

، هـ١٤٢٩،  ٤اهللا بن عبد العزيز اجلربين ، ط      ، عبد   تسهيل العقيدة اإلسالمية   )٥٩
  .والتوزيع ، الرياضدار الصميعي للنشر 
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التصوف املنشأ واملصادر، إحسان إهلي ظهري، إدارة ترمجان الـسنة، الهـور             )٦٠
 .باكستان

  ،تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد ويليه شرح الصدور يف حترمي رفع القبـور               )٦١
 عبد احملسن   :، ت حممد بن إمساعيل الصنعاين، حممد بن علي بن حممد الشوكاين           

  الطبعة ،بن محد العباد البدر ، مطبعة سفري، الرياض، اململكة العربية السعودية          ا
  .ـه١٤٢٤األوىل، 

م، عبد العظيم حممـد     ١٩١٨/١٩٢٤ من سنة    ،تطور احلركة الوطنية يف مصر     )٦٢
 .قاهرةرمضان، دار الكتاب العريب، ال

 ، دار الكتب العلمية    ، أبو بكر حممد الكالباذي،    التعرف ملذهب أهل التصوف      )٦٣
 .هـ١٤٠٠ ،ت بريو

 دار ،إبـراهيم األبيـاري  :  ت، علي بن حممد بن علي اجلرجـاين      ت ، التعريفا )٦٤
 .هـ١٤٠٥ بريوت الطبعة األوىل، ،الكتاب العريب 

مكتبة النهـضة   أمحد صبحي،   . التعليم يف مصر ماضيه وحاضره ومستقبله، د       )٦٥
 .م١٩٩٦املصرية، 

 أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي          ،تفسري القرآن العظيم     )٦٦
 ، اجلديـدة  الطبعـة ،  دار الفكـر   ، حممود حـسن   :ت،  ) هـ٧٧٤املتوىف،  (

 .هـ١٤١٤
 أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس          ، سري القرآن العظيم البن أيب حامت     تف )٦٧

 :ت) هـ٣٢٧املتوىف، (رازي ابن أيب حامت ـمي، احلنظلي، ال ـيبن املنذر التم  ا
،  اململكة العربية الـسعودية      ،مكتبة نزار مصطفى الباز      أسعد حممد الطيب ،   

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة الثالثة 
 حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشـس           ،) ابن القيم (تفسري القرآن الكرمي     )٦٨

، مكتب الدراسـات والبحـوث      ) ـه٧٥١املتوىف،  (الدين ابن قيم اجلوزية     
،  دار ومكتبـة اهلـالل       ،  العربية واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان       

 .هـ١٤١٠ ، األوىل الطبعة،بريوت 



�س�א��
د��وא��א����W  

 

 

  ٨٠٧ 

ف بن عبد اهللا    ـ أبو عمر يوس   ،د  ـد ملا يف املوطأ من املعاين واألساني      ـالتمهي )٦٩
ـ    ،مصطفى بن أمحد العلوي      :ت  ،  بن عبد الرب النمري     ا د الكـبري   حممـد عب

 .هـ١٣٨٧ املغرب، ،، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية البكري 

مصطفى عمران، دار البصائر    . افت البابية والبهائية يف ضوء العقل والنقل، د        )٧٠
 .هـ١٤٢٧ ،الطبعة األوىل

حممد عوض مرعـب ،   : ، ت   ذيب اللغة أبو منصور حممد بن أمحد األزهري          )٧١
  األوىل الطبعةم ٢٠٠١ - بريوت ،لتراث العريب دار النشر، دار إحياء ا

ني عبد الرمحن   ـاء واملرسل ـيون املوحدين يف ، دعوة األنبي     ـالتوحيد وقرة ع   )٧٢
 مكتبة  ،بشري حممد عيون     :حتقيق دراسة و  ،بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب      ا

ة  مكتبة دار البيان، دمشق، اجلمهوري   ،املؤيد، الطائف، اململكة العربية السعودية    
 .م١٩٩٠/هـ١٤١١ ، األوىلالطبعة ،العربية السورية

 دار الفكـر    ،التوقيف على مهمات التعاريف ، حممد عبد الرؤوف املنـاوي            )٧٣
 .هـ١٤١٠ دمشق الطبعة األوىل،،  بريوت ،دار الفكر ، املعاصر 

 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي ،   )٧٤
  ،  الطبعـة األوىل    ،  مؤسـسة الرسـالة    ،  محن بن معال اللوحيق      عبد الر  :ت  

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

 حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بـن غالـب            ،جامع البيان يف تأويل القرآن       )٧٥
 أمحد حممد شاكر ، مؤسـسة  :ت   هـ ،٣١٠ ت ، اآلملي، أبو جعفر الطربي   

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠الطبعة األوىل ، الرسالة 

هـ ، دار ابن حزم ،      ١٤١٨،  ٢ظ ثناء اهللا الزاهدي ، ط     ل ، حاف  تيسري األصو  )٧٦
 . بريوت 
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املتـوىف،  ( مصطفى بـن حممـد سـليم الغاليـيىن           ،جامع الدروس العربية       )٧٧
 الثامنـة والعـشرون،     الطبعة بريوت   ،املكتبة العصرية، صيدا    ،  ) هـ١٣٦٤
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

حلراين احلنبلـي    أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ا       شيخ اإلسالم جامع الرسائل ،     )٧٨
 حممد رشاد سامل ، دار العطاء ، الرياض .  د:ت ) هـ٧٢٨املتوىف ، (الدمشقي  

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ األوىل الطبعة 

 م١٩٦٩/هـ١٣٨٩حممد رشاد سامل، القاهرة .  د ،جامع الرسائل، ابن تيمية )٧٩

 ، حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي          سنن الترمذي،  ،اجلامع الصحيح  )٨٠
 .، أمحد حممد شاكر وآخرونت  بريو،ء التراث العريب دار إحيا

 أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن     )٨١
 دار الكتـب    ،أمحد الربدوين وإبراهيم أطفـيش      : ت  ،  ) هـ٦٧١املتوىف،  (

 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤ الثانية، الطبعة  ، القاهرة،املصرية 

 .ريةجريدة األخبار املص )٨٢

 نعمان بن حممود بن عبد اهللا، أبو الربكـات  ،جالء العينني يف حماكمة األمحدين    )٨٣
ـ     ،  مطبعة املـدين   ،) هـ١٣١٧املتوىف،(خري الدين، اآللوسي     شر،  عـام الن

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١

 ،  جهودها، أمحد الطـاهر    – منهجها   – أهدافها   – نشأا   ،  مجاعة أنصار السنة   )٨٤
 م٢٠٠٦رة، الطبعة األوىل ، مطبعة مجاعة أنصار السنة القاه

 ، ١ رمزي بعلبكي، نشر دار العلـم للماليـني، ط          ، مجهرة اللغة، البن دريد    )٨٥
 .م١٩٧٨

 عبد العزيز   ،ي يف تقرير عقيدة السلف      ـ حممد األمني الشنقيط    /جهود الشيخ  )٨٦
 مكتبة العبيكان، الرياض، اململكـة العربيـة        ،  ين صاحل بن إبراهيم الطويان      ا

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩،  األوىلةالطبع  ،السعودية
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رسالة مقدمـة   ،   يف نشر العقيدة السلفية       ،  حممد حامد الفقي    /جهود الشيخ  )٨٧
 ، هـ١٤٢٤ عام    ، ة أم القرى  ـ من جامع   ، ري يف العقيدة  ـلنيل درجة املاجست  

 . موفق عبد اهللا كدسة/للباحث

ن حممد   أبو عبد اهللا مشس الدين ب      ،جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية       )٨٨
 الطبعـة   ،  دار الصميعي  ،) هـ١٤٢٠املتوىف،  (بن أشرف بن قيصر األفغاين      ا

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦ ،األوىل 

، ابن تيميـة احلـراين      ، شيخ اإلسالم    اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح        )٨٩
دار الفضيلة، الرياض،   ،   علي بن حسن بن ناصر األملعي وغريه          حتقيقدراسة و 

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ الطبعة األوىل،  ،ديةاململكة العربية السعو

ي ـ حممد بن أيب بكر أيوب الزرع      ،اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف         )٩٠
 . بريوت، دار الكتب العلمية ، ، املعروف بابن قيم اجلوزية أبو عبد اهللا 

  ، علي حرازم   فيض سيدي أيب العباس التيجاين،     جواهر املعاين وبلوغ األماين يف     )٩١
 ، لبنان، الطبعـة األوىل    ،يف عبد الرمحن، دار الكتب العلمية، بريوت      عبد اللط 
 .هـ١٤١٧

حاشية األصول الثالثة لشيخ اإلسالم، حممد بن عبد الوهـاب بـن سـليمان          )٩٢
 دار  ،   ـه١٣٩٢د بن قاسم احلنبلي النجدي      ـالتميمي ، عبد الرمحن بن حمم     

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣  ، الثانيةالطبعة  ،الزاحم

د ـاحملجة وشرح عقيدة أهل السنة أبو القاسم إمساعيل ابن حمم         احلجة يف بيان     )٩٣
هـادي  هـ ، حممد بن ربيـع بـن         ٥٣٥ : ت  ، بن الفضل التيمي األصبهاين   ا

 . الرياض ،م السعودية١٩٩٩/هـ١٤١٩  ،املدخلي ،دار الراية

 مكتبـة   ، عبد اهللا بن صاحل الفـوزان        ،حصول املأمول بشرح ثالثة األصول       )٩٤
 .الرشد



�س�א��
د��وא��א����W  

 

 

  ٨١٠ 

 دار  ،   أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين         ،اء وطبقات األصفياء    حلية األولي  )٩٥
 .هـ ١٤٠٥ الطبعة الرابعة،  ، بريوت،الكتاب العريب 

احلياة الفكرية يف الواليات العربية أثناء العهد العثماين، مجع األستاذ عبد اجلليل             )٩٦
 .م١٩٩٠ زغوان، ،التميمي، منشورات مكتب الدراسات والبحوث العثمانية

، شـيخ   درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول            )٩٧
ـ  : ، ت    أمحد بن عبد السالم بن عبد احلليم بن تيمية           /اإلسالم ف ـعبد اللطي

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ، بريوت ،دار الكتب العلمية عبد الرمحن ، 

 /ر الدكتو ، صاحل الرقب  /الدكتور ،دراسات يف التصوف والفلسفة اإلسالمية       )٩٨
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ، الطبعة األوىل،حممود الشوبكي

ـ        ، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة      )٩٩ د ـ احلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمح
، حممد عبد املعيـد      هـ٨٥٢ : ت ،بن علي بن حممد العسقالين سنة الوالدة      ا

مكان  ،   م١٩٧٢/هـ١٣٩٢جملس دائرة املعارف العثمانية سنة النشر        ضان ، 
 . اهلند، حيدر آباد،رالنش

 .هـ١٤٠٣دار اللواء، ،  ٥ عبد الرمحن الوكيل، ط /دعوة احلق، الشيخ )١٠٠

 أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلـراين  ،دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية        )١٠١
 دمـشق   ،مؤسسة علوم القـرآن      حممد السيد اجلليند ،   . د: ، ت   أبو العباس   

 .هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية 

 ،اخلالص أو، إرشاد اخللق إىل دين احلق حممود حممد خطاب الـسبكى           الدين   )١٠٢
 بتنقيحـه عـىن   ،  هــ   ١٣٥٢ سنة   ،األول الرابع عشر من ربيع      يفاملتوىف  

وتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه وضبط اآليات واألحاديث وترقيمها وبيـان          
 يفاملتـوىف  ،  خليفة الشيخ، أمني حممـود خطـاب         :حاهلا وغريبها ومراجعها  

ـ رمحه اهللا، ـ  هـ ١٣٨٧ ،السابع والعشرين من ذى القعدة ،  الطبعة الثالثة  
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠١سنة 
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مكتبة القاهرة،    ، ارض، أبو حفص عمر املشهور بابن الفارض      ـديوان ابن الف   )١٠٣
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ط 

 . اإلسكندرية ،ديوان الوحي احلزين، عبد الرمحن الوكيل، مطبعة النهضة )١٠٤

ة احلراين  ـد بن عبد احلليم بن تيمي     ـأمح  / شيخ اإلسالم  ،الرد على البكري     )١٠٥
  ،  املدينة املنـورة   ، مكتبة الغرباء األثرية     حممد علي عجال ،   : ، ت   أبو العباس   

 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل، 

 املطبعـة   ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيميـة          /، شيخ اإلسالم  الرسالة التدمرية    )١٠٦
 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧السلفية، القاهرة، مصر الثانية، 

، الرسالة القشريية أليب القاسم عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي               )١٠٧
 .القاهرة ، دار الكتب احلديثة

عبد القـادر الطويـل،     . د.  أ  :رسالة بعثت من قبل مجاعة أنصار السنة بقلم        )١٠٨
رئيس مجاعة دعوة احلق، ورئيس حترير جملة اهلدي النبوي، أستاذ غري متفـرغ             

 .  األزهرجبامعة

 .سعد صادق/ رسالة من األستاذ  )١٠٩

 .فتحي عثمان/ رسالة من الشيخ  )١١٠

 املؤسسة العربيـة    ، إحسان عباس    :ت   ابن حزم    ،رسائل ابن حزم األندلسي      )١١١
 .م١٩٨٠  ، الطبعة األوىل ، لبنان، بريوت  ،للدراسات والنشر

جملة ورئيس حترير   ،  رسائل مكتوبة من رئيس عام مجاعة دعوة احلق اإلسالمية           )١١٢
 .  بعثتها مجاعة أنصار السنة،اهلدي النبوي

ري القرآن العظيم والسبع املثـاين، أبـو الفـضل حممـود            روح املعاين يف تفس    )١١٣
 . بريوت،دار إحياء التراث العريب ، األلوسي



�س�א��
د��وא��א����W  

 

 

  ٨١٢ 

 ، الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة             )١١٤
 دار  ،  ، املعروف بابن قيم اجلوزية      بو عبد اهللا    حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أ      

 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ ،ت  بريو،الكتب العلمية 

ة ـ، مكتب ١ عبد الرمحن الوكيل، ط    ، يـالروض األنف، عبد الرمحن السهيل     )١١٥
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ابن تيمية، القاهرة، 

 املكتـب   ، عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي         ،زاد املسري يف علم التفسري       )١١٦
 .هـ١٤٠٤ الطبعة الثالثة،  ، بريوت،سالمي اإل

، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبـد اهللا  ، زاد املعاد يف هدي خري العباد   )١١٧
 ، بريوت ، مكتبة املنار اإلسالمية     ، مؤسسة الرسالة    ،املعروف بابن قيم اجلوزية     

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧لكويت الطبعة الرابعة عشرة، ا

اجلربيت للحركة السلفية يف مصر وشبه اجلزيـرة        سلسلة أحباث جامعية، رؤية      )١١٨
 . نازك زكي.العربية، د

سلسلة األحاديث الصحيحة حملمد ناصر الدين األلباين، املكتـب اإلسـالمي،            )١١٩
 املكتبة اإلسالمية، األردن، الطبعة     ،ت   الدار السلفية، الكوي   ،ت  دمشق، بريو 

 .األوىل

باين، املكتـب اإلسـالمي،     سلسلة األحاديث الضعيفة حملمد ناصر الدين األل       )١٢٠
 . الطبعة األوىل،ت دمشق، بريو

 ،١ط ،دار إشـبيليا، الريـاض     ،ضايا العصر عبد الرمحن الزبيدي    السلفية وق  )١٢١
 .  ،هـ١٤١٨

 . هـ١٤٢٧ ، ٥، طدار القلم ، القاهرة ، الدين ، عبد اهللا دراز  )١٢٢

ي بن حممـد    ـر ، حممد خليل بن عل     ـسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عش       )١٢٣
ـ ١٢٠٦املتـوىف،   (ن حممد مراد احلسيين، أبو الفضل       با ، دار البـشائر    ) هـ

  م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨ الثالثة، الطبعةاإلسالمية، دار ابن حزم 
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حممد فـؤاد    :، ت   ين  ـد بن يزيد القزوي   ـ أبو عبد اهللا حمم    ،سنن ابن ماجه     )١٢٤
 .ت بريو، دار الفكر عبد الباقي ،

حممد : ، ت  السجستاين األزدي  سليمان بن األشعث أبو داود  ،سنن أيب داود     )١٢٥
 . دار الفكرحميي الدين عبد احلميد ،

 ،  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي             ،سنن البيهقي الكربى     )١٢٦
ـ ١٤١٤ مكة املكرمـة،     ،مكتبة دار الباز    حممد عبد القادر عطا ،      : ت    /هـ

 .م١٩٩٤
اح ـعبد الفت : ، ت    ب أبو عبد الرمحن النسائي    ـ أمحد بن شعي    ، سنن النسائي  )١٢٧

 حلـب، الطبعـة الثانيـة،     ، مكتـب املطبوعـات اإلسـالمية        أبو غـدة ،   
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

  م ٢٠٠١سيد اخللق بشر، فتحي عثمان، دار األلباين للتراث، الطبعة األوىل  )١٢٨
 مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز             ،سري أعالم النبالء     )١٢٩

 شعيب   / بإشراف الشيخ  :احملققني جمموعة من    :ت  ) هـ٧٤٨املتوىف،  (الذهيب  
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ الثالثة، الطبعة  ،األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة

 عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العمـاد          ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب        )١٣٠
 حممود األرنـاؤوط    :حققه) هـ١٠٨٩املتوىف،  (العكري احلنبلي، أبو الفالح     

 الطبعة ، بريوت ، دار ابن كثري، دمشق      ، عبد القادر األرناؤوط     :خرج أحاديثه 
 .م١٩٨٦ / هـ١٤٠٦األوىل، 

 ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة         )١٣١
أمحـد سـعد    . د: ، ت   ور الاللكائي   ـأبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منص       

 .هـ١٤٠٢ الرياض، ، دار طيبة محدان ،
ي بن علي بن حممـد      ـدر الدين عل  ـ ص ،رح الطحاوية يف العقيدة السلفية      ش )١٣٢

 وزارة الـشئون  ، أمحد حممد شاكر الطبعـة األوىل       :، ت   بن أيب العز احلنفي     ا
،   اململكـة العربيـة الـسعودية      ،اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد      

 .هـ١٤١٨
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 ،ت  بـريو ، اإلسـالمي    املكتب ، شرح العقيدة الطحاوية ابن أيب العز احلنفي       )١٣٣
 .هـ١٣٩١الطبعة الرابعة، 

  ،  حممد خليـل هـراس     ، ابن تيمية     /شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم     )١٣٤
علمية واإلفتـاء والـدعوة      الرئاسة العامة إلدارات البحوث ال     ، األوىل   الطبعة

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣،  واإلرشاد

ـ   ـ حممد بن صاحل العثيم    /شرح العقيدة الواسطية، للعالمة    )١٣٥ د ـني، اعتناء، سع
 .هـ١٤٢٣ بن فواز الصميل، دار ابن اجلوزي، الطبعة الثالثة، سنةا

شرح القصيدة النونية املسمى، توضيح املقاصد وتصحيح القواعـد يف شـرح      )١٣٦
 زهري الـشاويش،    : ، ت    أمحد بن إبراهيم بن عيسى       ،قصيدة اإلمام ابن القيم     

 .هـ١٤٠٦ بريوت الطبعة الثالثة، ،املكتب اإلسالمي 

د العزيـز  ـاء حممد بن أمحد بن عبـ تقي الدين أبو البق ،شرح الكوكب املنري     )١٣٧
 حممد الزحيلي   :ت) هـ٩٧٢املتوىف،  (بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار       ا
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ، الثانيةالطبعة ، مكتبة العبيكان،نزيه محاد و

ري النووي،  شرح النووي على صحيح مسلم، أليب زكريا حيىي بن شرف بن م            )١٣٨
 .هـ١٣٩٢  ، الطبعة الثانية،ت بريو، دار إحياء التراث العريب 

  ، س الصنهاجي القرايف  ـد بن إدري  ـشهاب الدين أمح   ،شرح تنقيح الفصول     )١٣٩
ـ ٦٨٤  :ت  رسالة مقدمة لنيل، درجة املاجستري يف الدراسات اإلسالمية          ،  ه

يلة الـشيخ    إشراف فـض    ،  ناصر بن علي بن ناصر الغامدي       /إعداد الطالب 
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١  ،محزة بن حسني الفعر/ األستاذ الدكتور

 أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلـراين          /شيخ اإلسالم شرح حديث الرتول ،      )١٤٠
،  لبنـان    ،ت   املكتب اإلسالمي، بريو   ،) هـ٧٢٨املتوىف،  (احلنبلي الدمشقي   

 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧الطبعة اخلامسة، 
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  ، ة العكربي ـد اهللا بن حممد بن بط     ـيانة، لعبي الشرح واإلبانة على أصول الد     )١٤١
ا بن نعسان معطي، املكتبة الفيـصلية،       ـ رض :وتعليقحتقيق    ، هـ٣٨٧ :ت  

 .مكة املكرمة

، ١ ط ،ت   حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريو       :ت   الشريعة لآلجري  )١٤٢
 .هـ١٤١٠سنة 

السعيد بـسيوين  حممد : ، ت  أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي        ،  شعب اإلميان    )١٤٣
  .هـ١٤١٠الطبعة األوىل، ،  بريوت ، دار الكتب العلمية زغلول ،

حممد بن أيب بكـر     ،  شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل          )١٤٤
 الـدين  حممد بدر:  ت،، املعروف بابن قيم اجلوزية    أيوب الزرعي أبو عبد اهللا      

 .م١٩٧٨ /هـ١٣٩٨ ،ت و بري،، دار الفكر أبو فراس النعساين احلليب

يم ـ أمحد بن عبد احلل     /شيخ اإلسالم ،  ول  ـالصارم املسلول على شامت الرس     )١٤٥
حممد كـبري   ، حممد عبد اهللا عمر احللواين      : ، ت بن تيمية احلراين أبو العباس      ا

 .هـ١٤١٧ الطبعة األوىل،  ، بريوت،حزم  دار ابن  ،أمحد شودري

  ،)هـ٣٩٣املتوىف، (وهري الفارايب اد اجلـ أبو نصر إمساعيل بن مح  ،الصحاح   )١٤٦
،  الرابعـة    الطبعة  ،  بريوت  ،  دار العلم للماليني   ، أمحد عبد الغفور عطار      :ت

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

، يت ـد أبو حامت التميمي البـس     ـان بن أمح  ـ حممد بن حب   ،صحيح ابن حبان     )١٤٧
،   بـريوت الطبعـة الثانيـة      ، مؤسـسة الرسـالة      .شعيب األرنـؤوط  : ت

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

ـ   ـد اهللا حممد بن إمساعي    ـاري، أبو عب  ـصحيح البخ  )١٤٨ ، ي  ـل البخاري اجلعف
،   الطبعـة الثالثـة     ،  بريوت ، دار ابن كثري، اليمامة      مصطفى ديب ،  . د: ت

 .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧
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 أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج         ،صحيح اجلامع الصغري وزياداته      )١٤٩
ـ ١٤٢٠املتوىف،  (اين  نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلب        املكتـب   ،) هـ

  .اإلسالمي

املتـوىف،  ( مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري         ،صحيح مسلم    )١٥٠
 . بريوت، دار إحياء التراث العريب ، حممد فؤاد عبد الباقي :ت) هـ٢٦١

، ٦صراع بني احلق والباطل، سعد صادق، دار السنة احملمدية، القـاهرة، ط              )١٥١
 .م١٩٨٨ /هـ١٤١٨

 بدر يوسف املعتـوق ،     : ، ت  حممد بن جرير الطربي أبو جعفر        ،ريح السنة   ص )١٥٢
 .هـ١٤٠٥ الطبعة األوىل،  ، الكويت،دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي 

 دار  ،عبد الرمحن الوكيـل / ف، الشيخ ـة بني السلف واخلل   ـالصفات اإلهلي  )١٥٣
 .أم القرى للطباعة، القاهرة

  ،  الطبعـة الثانيـة     ، قـادر الـسقَّاف    علوي بن عبد ال     : تأليف  ، صفات اهللا  )١٥٤
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

ـ  رج  ـي بن حممد أبو الف    ـ عبد الرمحن بن عل    ،صفة الصفوة    )١٥٥ ، وزي  ـابن اجل
الطبعـة  ،  بريوت ، دار املعرفة حممد رواس قلعه جي   . د ،حممود فاخوري   : ت

  .م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩الثانية، 

ميـة احلـراين احلنبلـي       أمحد بن عبد احلليم ابن تي       /شيخ اإلسالم  ،الصفدية   )١٥٦
ة ابن تيمية، مـصر     ب مكت ، حممد رشاد سامل     :ت) هـ٧٢٨املتوىف،  (الدمشقي  

 .هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة

الة النيب من حني كان يكرب إىل أن يفـرغ          ـالصالة وحكم تاركها وسياق ص     )١٥٧
، املعروف بـابن قـيم      ي أبو عبد اهللا     ـ حممد بن أيب بكر أيوب الزرع      ،منها  

 بـريوت الطبعـة األوىل،      ، دار ابـن حـزم       ،اجلفان واجلايب    :، ت اجلوزية  
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦
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ي ـد بن أيب بكر أيوب الزرع     ـ حمم ،الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة       )١٥٨
 علي بن حممد الدخيل اهللا ،     . د: ، ت ، املعروف بابن قيم اجلوزية      أبو عبد اهللا    

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨الطبعة الثالثة، ،  الرياض ،دار العاصمة 

) هـ٥٢٦املتوىف،  ( أبو احلسني ابن أيب يعلى، حممد بن حممد          ،طبقات احلنابلة    )١٥٩
 . بريوت، دار املعرفة ، حممد حامد الفقي :ت

د بن عمر   ـر بن أمحد بن حمم    ـ أبو بك  ، البن قاضى شهبة      ، طبقات الشافعية  )١٦٠
 ،احلافظ عبد العليم خان دار النشر، عـامل الكتـب           .  د :تبن قاضي شهبة    ا
 .هـ١٤٠٧ ،  األوىلالطبعة، ريوت ب

 نور الدين سـريبه، مكتبـة       :ت  ، طبقات الصوفية، أليب عبد الرمحن السلمي      )١٦١
 .هـ١٤١٨ بالقاهرة، الطبعة الثالثة،  ،اخلاجني

  ، د بن منيع أبو عبد اهللا البصري الزهـري        ـ حممد بن سع   ،الطبقات الكربى    )١٦٢
 .م١٩٦٨  ،األوىل الطبعة،  بريوت ، دار صادر ، إحسان عباس :ت

 حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابـن قـيم                ، طريق اهلجرتني  )١٦٣
 الثانيـة،  الطبعـة   ،، دار السلفية، القاهرة، مصر    ) هـ٧٥١املتوىف،  (اجلوزية  
  .هـ١٣٩٤

،  حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا           طريق اهلجرتني وباب السعادتني،    )١٦٤
 ،دار ابـن القـيم      ،    عمر بن حممود أبو عمر     :، ت املعروف بابن قيم اجلوزية     

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الطبعة الثانية، ، الدمام 

عبد الرمحن الوكيل وقضايا التصوف، فتحي عثمـان، دار الـسنة احملمديـة              )١٦٥
 .للطباعة، القاهرة

دار  ، ، سعيد القحطاين   عقيدة أهل السنة واجلماعة على ضوء الكتاب والسنة        )١٦٦
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٢ط ،  املكرمةطيبة اخلضراء، مكة
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د بن موسى العيين،    ،اري، حممود بن أحم   ـ شرح صحيح البخ    ، عمدة القاري  )١٦٧
 .م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩هـ، طبع، دار الفكر، ٨٥٥ :ت 

عوارف املعارف للسهروردي عبد القاهر بن عبد اهللا ، دار الكتاب العـريب ،               )١٦٨
  .هـ١٤٠٣ ،  الطبعة الثانية،ت بريو

 أمحد شهاب الدين ابن حجر اهليتمـي        ،  هليتمي  الفتاوى احلديثية البن حجر ا     )١٦٩
 .املكي دار النشر، دار الفكر

ة احلراين  ـد احلليم بن تيمي   ـأمحد بن عب  / ، شيخ اإلسالم    ربى  ـالفتاوى الك  )١٧٠
 الطبعة األوىل،    ،  بريوت ، دار املعرفة    حسنني حممد خملوف ،   : ، ت أبو العباس   

 .هـ١٣٨٦

 ،  إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ  حممد بن  / مساحة الشيخ   ، فتاوى ورسائل  )١٧١
مجع وترتيب ) هـ١٣٨٩املتوىف، (حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ    

 الطبعة  ،  مطبعة احلكومة مبكة املكرمة    ، حممد بن عبد الرمحن بن قاسم         :حتقيقو
 .هـ١٣٩٩األوىل، 

الين  أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العـسق             ،فتح الباري    )١٧٢
  ،  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وحمب الدين اخلطيب          :ت) هـ٨٥٢املتوىف،  (

 . دار الفكر، حممد فؤاد عبد الباقي :رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها

 زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين البغـدادي مث     ، فتح الباري  )١٧٣
ذ طارق بن عوض اهللا بن حممـد ،         أبو معا : ، ت الدمشقي الشهري بابن رجب     

 .هـ١٤٢٢ ،  الثانيةالطبعة ، الدمام ، السعودية ،دار النشر، دار ابن اجلوزي

 ،  مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي         ،فتح املغيث شرح ألفية احلديث       )١٧٤
 .هـ١٤٠٣ الطبعة األوىل،  ، لبنان،دار الكتب العلمية 
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 أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين        مشيخ اإلسال  ،  الفتوى احلموية الكربى     )١٧٥
 ، محد بن عبد احملسن التـوجيري       .  د :ت) هـ٧٢٨املتوىف،  (احلنبلي الدمشقي   

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥  ،الثانيةالطبعة ،  الرياض ،دار الصميعي 

املتـوىف،  ( أبو حامت سهل بن حممد بن عثمان اجلـشمي السجـستاين             ،الفرق   )١٧٦
، ٣٧العلمي العراقي، الـد   جملة امع ، حامت صاحل الضامن     :ت) هـ٢٤٨

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي   ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية        )١٧٧
 .م١٩٧٧ الطبعة الثانية،  ، بريوت،دار اآلفاق اجلديدة ، أبو منصور 

مية، مطـابع    ابن تي   /الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان لشيخ اإلسالم        )١٧٨
 .٢الرياض، ط

د بن حيىي   ـن بن عبد اهللا بن سهل بن سعي       ـ أبو هالل احلس   ،  الفروق اللغوية    )١٧٩
حققه وعلق عليه، حممد إبراهيم     ) هـ٣٩٥املتوىف، حنو   (بن مهران العسكري    ا

  . مصر، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ،سليم 

 الطبعة الثانيـة     ،  القاهرة  ،  الدينية مكتبة الثقافة ، البن عريب ،     فصوص احلكم    )١٨٠
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 ،دمـشق   . دار الفكـر  ،  سعدي أبو جيب    ،  القاموس الفقهي لغة واصطالحا      )١٨١
 .م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨ الطبعة الثانية  ،م١٩٩٣تصوير  الطبعة، سورية 

 . بريوت ،القاموس احمليط، حملمد بن يعقوب الفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة )١٨٢

مهـدي   .د: ، ت  عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيـدي          أيب ،كتاب العني    )١٨٣
 . دار ومكتبة اهلالل  ،إبراهيم السامرائي .د املخزومي و

  ألىب البقاء الكفومى معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،         ، كتاب الكليات  )١٨٤
 حممـد  ، عدنان درويش ،  أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي :تأليف

 . م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ، بريوت ، مؤسسة الرسالة النشر،دار  ، املصري
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 .هـ١٤٢٢طبعة ، ومناقشتها عماد السيد الشربيين ، كتابات أعداء اإلسالم  )١٨٥

 .هـ١٤٠٢ سنة ،ت كشف الظنون، حاجي خليفة، بريو )١٨٦

دار ،   ١ ط  ، حممود عبـد الـرؤوف القاسـم        ، الكشف عن حقيقة الصوفية    )١٨٧
 .هـ١٤٠٨  ، بريوت ،الصحابة

  ،  أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب النيسابوري         ،ن  الكشف والبيا  )١٨٨
 ، األوىل   الطبعـة  لبنـان    ، بـريوت    ،دار النشر، دار إحياء التراث العـريب        

 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢

الكواكي الدرية يف تراجم السادة الصوفية ، زين الدين حممد عبـد الـرؤوف      )١٨٩
 ، ١ط،  ، بريوت    والنشر دار صادر للطباعة  حممد أديب اجلادر ،     : املناوي ، ت  

 .م ١٩٩٩

 أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي          ،اللباب يف علوم الكتاب      )١٩٠
/ هـ١٤١٩ ، األوىل   الطبعة  ،  لبنان ، بريوت   ،دار النشر، دار الكتب العلمية      

  .م١٩٩٨

 دار   ، لسان العرب، حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، الطبعة األوىل           )١٩١
  .ريوتصادر، ب

عبد احلليم حممود طه عبد الباقي       . د :ت  اللمع ، الطوسي أبو نصر السراج ،         )١٩٢
  .م١٩٦٠ مبصر ،  ،سرور ، دار الكتب احلديثة

 دار املشرق    ، جمرد مقاالت أيب احلسن األشعري البن فورك ، دانيال جيمارية          )١٩٣
 .م١٩٨٦  ،بريوت

 .جملة التوحيد  )١٩٤

 .جملة الدارة  )١٩٥

 .جملة اهلدي النبوي )١٩٦
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 .نرب اإلسالمجملة م )١٩٧

 ،  عبد الرمحن بن حممد بـن قاسـم    :حتقيقدراسة و ،  جمموع فتاوى ابن تيمية      )١٩٨
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكـة العربيـة            

 م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ،السعودية 

 ،  ي بن إمساعيل بن سيده املرسـي      ـ عل  أبو احلسن  ،م  ـاحملكم واحمليط األعظ   )١٩٩
 بـريوت   ، دار الكتب العلمية     ، عبد احلميد هنداوي     :ت ،) هـ٤٥٨ :ت  (

 .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١ األوىل، الطبعة

 أبو القاسم إمساعيل بن عباد بن العباس بن أمحد بن إدريـس             ،احمليط يف اللغة     )٢٠٠
 ، األوىل   الطبعـة   ،  لبنـان  ،ت   بـريو  ،الطالقاين دار النشر، عـامل الكتـب        

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

لى اجلهمية واملعطلة مؤلف األصل، حممد بن أيب بكر         خمتصر الصواعق املرسلة ع    )٢٠١
اختصره، ) هـ٧٥١املتوىف،  (بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية          ا

حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن رضوان البعلي مشس الدين، ابـن املوصـلي               
 الطبعـة  مصر   ، دار احلديث، القاهرة     ،   سيد إبراهيم    :ت) هـ٧٧٤املتوىف،  (

 م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢ األوىل،

 أمحد بن عبد احلليم ابن تيميـة احلـراين          شيخ اإلسالم خمتصر منهاج السنة ،      )٢٠٢
اختصره، الشيخ عبـد اهللا بـن حممـد         ) هـ٧٢٨املتوىف،  (احلنبلي الدمشقي   

 الطبعـة  اجلمهورية اليمنيـة     ،الغنيمان ، دار الصديق للنشر والتوزيع، صنعاء        
  .م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦الثانية، 

احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي املعـروف          أبو   ،املخصص   )٢٠٣
 ، التراث العريب    ، دار إحياء   دار النشر م جفال ،    يخليل إبراه : ، ت بابن سيده   

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧،  الطبعة األوىل، بريوت 
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 حممد بن أيب بكر أيوب      ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني          )٢٠٤
 الطبعة   ،  بريوت ، دار الكتاب العريب     ،ابن قيم اجلوزية    ،  الزرعي أبو عبد اهللا     

 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣الثانية، 

/  عثمان مجعة ضمريية تقدمي، الـدكتور       . د ،مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية      )٢٠٥
  ،  الثانيـة  الطبعة،   مكتبة السوادي للتوزيع     ،عبد اهللا بن عبد الكرمي العبادي       

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

 .م١٩٧٠ منشورات األعلمي، ،ت  بريو ،املكي اليافعي  ،مرآة اجلنان )٢٠٦

 خالد بـن مـسعود    :املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع، تأليف         )٢٠٧
عبد اهللا .  د:علي بن جابر العلياين، وناصر بن محدان اجلهين، إشراف     و،  اجلعيد  

،  الطبعـة األوىل      ، الـسعودية ،   الرياض    ، بن حممد الدميجي، دار الفضيلة    ا
 .هـ١٤٢٨

ـ  ـىن أبو يعلى املوصل   ـ أمحد بن علي بن املث     ،مسند أيب يعلى     )٢٠٨ ، ي  ـي التميم
 الطبعـة األوىل،     ،  دمـشق  ، دار املأمون للتـراث        ، حسني سليم أسد  : ت

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

 ،  شعيب األرنؤوط وآخرون  :ت،  أمحد بن حنبل    ،  مسند اإلمام أمحد بن حنبل       )٢٠٩
 .م١٩٩٩ /هـ١٤٢٠ الثانية الطبعة  ،مؤسسة الرسالة

 عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا          /الشيخ مشاهري علماء جند وغريهم،    )٢١٠
 .هـ١٣٩٢ ، دار اليمامة  ، الطبعة األوىل،آل الشيخ 

عادل بن حممـد    ،  رآن الكرمي والسور    ـب آيات الق  ـمصابيح الدرر يف تناس    )٢١١
 .هـ١٤٢٥ الطبعة  ، باملدينة املنورة ، اجلامعة اإلسالمية،أبو العالء 

 املكتبة العلمية، ،ملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ألمحد بن حممد الفيومي   ا )٢١٢
 .بريوت
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، ٣ وتعليق عبد الرمحن الوكيـل، ط       ، مصرع التصوف، برهان الدين البقاعي     )٢١٣
 .م٢٠٠٤دار اإلميان، اإلسكندرية، 

حبيـب  : ، ت أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الـصنعاين         ،  مصنف عبد الرزاق     )٢١٤
 .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، ،  بريوت ، املكتب اإلسالمي ألعظمي ،الرمحن ا

عبد الرمحن بن حسن بن حممد  : تأليف ،املطلب احلميد يف بيان مقاصد التوحيد      )٢١٥
دار اهلداية للطباعة والنـشر     ،  م  ١٢٨٥بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي       ا
 .م١٩٩١/هـ١٤١١  ، األوىلة الطبع ،الترمجةو

 دار عمر بن حممود أبو عمـر ،    : ، ت  حكمي    حافظ بن أمحد   ،معارج القبول    )٢١٦
 .م١٩٩٠/ـه١٤١٠ الدمام الطبعة األوىل، ،ابن القيم 

ـ ٥١٦املتوىف  [ أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي        ، معامل الترتيل  )٢١٧ حققه ]  ه
 سـليمان مـسلم     ، عثمان مجعة ضمريية     ،اهللا النمر   وخرج أحاديثه حممد عبد     

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ الرابعة، الطبعة  ، دار طيبة للنشر والتوزيع،احلرش 
 ، ١٧ص  ،   ٢ج    ،  دار الكتاب اللبنـاين    ،مجيل صليبا    .د  ، املعجم الفلسفي  )٢١٨

 .م١٩٧٩
دي ـمح:  ت ، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين          ،املعجم الكبري    )٢١٩

 املوصـل الطبعـة الثانيـة،       ، مكتبة العلوم واحلكم     بن عبد ايد السلفي ،    ا
  .م١٩٨٣/ـه١٤٠٤

مكتبـة لبنـان   ،  أنور فؤاد أيب خزام     / الدكتور  ، ملصطلحات الصوفية معجم ا  )٢٢٠
 .م١٩٩٣  ،ناشرون؛ الطبعة األوىل

 حممـد أمحـد درنيقـة،        /، الدكتور  ين الصوفيني  ،املؤلفني الصوفيني   معجم   )٢٢١
 .م٢٠٠٦  ،املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الطبعة األوىل

كحالة الدمـشقي   الغين   ، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد           عجم املؤلفني م )٢٢٢
 . بريوت، مكتبة املثىن ، )هـ١٤٠٨املتوىف، (

 حممد  ، حامد عبد القادر     ، أمحد الزيات    ، إبراهيم مصطفى    ،   املعجم الوسيط  )٢٢٣
 . جممع اللغة العربية،دار النشر، دار الدعوة ، النجار 
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 ،ت  دار النفائس، بريو    ، حامد صادق  .حممد رواس، د   .د معجم لغة الفقهاء     )٢٢٤
 .هـ١٤٠٥  ،بعة األوىلالط

 عبـد الـسالم      ، معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا          )٢٢٥
 .هـ١٤٢٠  ،الطبعة الثانية، بريوت ، هارون، دار اجليل 

 . بالقاهرة ،سليمان دنيا، دار املعارف.  د ،معيار العلم، أبو حامد الغزايل )٢٢٦
، شام األنـصاري  اهللا بن يوسف بن ه  مجال الدين أبو حممد عبد  ،مغين اللبيب    )٢٢٧

،  الطبعة السادسة ،   بريوت   ، دار الفكر  ،وحممد علي محد  ،  مازن املبارك  .د: ت
  .م١٩٨٥

 دار النـشر، دار     ،  فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي       ،مفاتيح الغيب    )٢٢٨
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ، األوىل الطبعة  ، بريوت،الكتب العلمية 

 املعـروف بالراغـب      ، ل احلسني بن حممد بن املفض      ، مفردات ألفاظ القرآن   )٢٢٩
 . دمشق،  دار القلم ،دار النشر ، األصفهاين أبو القاسم 

 علي بن إمساعيل األشعري أبو احلسن       ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني      )٢٣٠
  .الطبعة الثالثة،  بريوت ، دار إحياء التراث العريب ، هلموت ريتر:ت

سسة األعلمـي   مقدمة ابن خلدون، لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون، نشر مؤ           )٢٣١
 .بريوت، للمطبوعات 

 حممد  :ت  ،  حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين         ،امللل والنحل    )٢٣٢
 .هـ١٤٠٤ ،ت  بريو، دار املعرفة ،سيد كيالين 

 تِقي الديِن، أَبو ِإسحاق ِإبـراِهيم       ،املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور        )٢٣٣
املتوىف، (زهِر بِن أَحمد بِن محمٍد الِعراِقي، الصِريِفيِني، احلَنبِلي بن محمِد بِن اَألا

سنة النشر  ،   دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع       ، خالد حيدر    :ت) هـ٦٤١
  .هـ١٤١٤

يم بن تيمية احلـراين     ـأمحد بن عبد احلل    /  شيخ اإلسالم  ،منهاج السنة النبوية     )٢٣٤
 الطبعـة األوىل،    ، مؤسـسة قرطبـة    حممد رشاد سامل ،   . د:  ، ت أبو العباس   

  .هـ١٤٠٦
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 يوسف بن تغري بـردي بـن عبـد اهللا           ،املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف       )٢٣٥
حققه ووضـع   ) هـ٨٧٤املتوىف،  (الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين       

 ، سعيد عبد الفتاح عاشور   /  حممد حممد أمني تقدمي، دكتور        / دكتور : حواشيه
 .ئة املصرية العامة للكتاباهلي

موجز تاريخ مصر احلديثة، حممد عبد الرحيم مصطفى، مطبعة العامل العـريب،              )٢٣٦
 .القاهرة

 للديانة البهائية، التاريخ والنشأة والعقيـدة،        :املوسوعة البهائية، دراسة نقدية    )٢٣٧
 .م٢٠٠٦  ،خالد حممد عبده، الشعاع للنشر، الطبعة األوىل

مانع اجلهين، دار النـدوة  .  د :املذاهب، إشرافاملوسوعة امليسرة يف األديان و     )٢٣٨
 .هـ١٤٢٤، ٥العاملية للطباعة، ط 

،  ٥٩٧ ت   ، أىب الفرج عبد الرمحن بن على بن اجلوزي القرشى         ، املوضوعات )٢٣٩
 .م١٩٦٦/ـه١٣٨٦  ، األوىلالطبعة

 مؤسسة زايـد    ،ي  ـد مصطفى األعظم  ـ حمم :ت  ، سـ مالك بن أن   ، املوطأ )٢٤٠
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥  ،األوىل الطبعة  ،بن سلطان آل يانا

مكتبة الرشـد  ،  لعبد الرمحن بن صاحل احملمود        ، موقف ابن تيمية من األشاعرة     )٢٤١
 .هـ١٤١٠،  األوىل  الطبعة،الرياض 

عبد العزيز  و،   بن عبد احلليم ابن تيمية دراسة        أمحد  / ، شيخ اإلسالم   النبوات )٢٤٢
، أضواء السلف، الرياض، اململكة العربيـة الـسعودية         ،  بن صاحل الطويان    ا

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ األوىل،الطبعة 

ـ    ـ مج ،م الوجوه والنظائر    ـنزهة األعني النواظر يف عل     )٢٤٣ رج ـال الدين أيب الف
دار النـشر،  حممد عبد الكرمي كاظم الراضي ،   :  ، ت عبد الرمحن بن اجلوزي     

 .م١٩٨٤ /هـ١٤٠٤  ،الطبعة األوىل،   بريوت، لبنان ،مؤسسة الرسالة 
 .المي، املكتب اإلس٨ ط،نشأة الفلسفة الصوفية، عرفان عبد احلميد )٢٤٤
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 لسان الـدين    ، ر وزيرها ـس الرطيب، وذك  ـب من غصن األندل   ـنفح الطي  )٢٤٥
املتـوىف،  (قـري التلمـساين      شهاب الدين أمحد بن حممـد امل       ،بن اخلطيب   ا

 الطبعـة   ،  لبنـان  ، بـريوت    ،  إحسان عباس دار صادر    :ت،   )هـ١٠٤١
  .م١٩٩٧

 . دار علوم السنة،  سليمان بن صاحل اخلراشي ،نقض أصول العقالنيني )٢٤٦
 وسلمان الصنيع،    ،  حممد عبد الرزاق    ، ابن تيمية / نطق، شيخ اإلسالم    نقض امل  )٢٤٧

 . حممد حامد الفقي، مكتبة السنة احملمدية، القاهرة :صححه
 دار   ،  أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري         ،النكت والعيون    )٢٤٨

 . لبنان، بريوت ،النشر، دار الكتب العلمية 
 ،مكتبـة املتـنيب   ،   ألفرد جيوم  :ت،   ايناية األقدام يف علم الكالم للشهرست      )٢٤٩

 .القاهرة
  ، النهاية يف غريب احلديث واألثر، أليب السعادات املبارك بن حممد اجلـزري            )٢٥٠

 .هـ١٣٩٩ ،ت بريو،  حممود الطناحي، املكتبة العلمية ، طارق أمحد الزاوي
 .م١٩٣٩ ط  ، حملمد عثمان ،اهلبات املقتبسة )٢٥١
 رامـي   : به وعلق عليه    عبد الرمحن الوكيل، اعتىن     /هذه هي الصوفية، الشيخ    )٢٥٢

 .طبعة دار اإلميان، إبراهيم السيد البنا 
 عبد اهللا   ،) ـة واجلماعة ـل السن ـأه(ف الصاحل   ـدة السل ـالوجيز يف عقي   )٢٥٣

الطبعة  ،بن عبد احلميد األثري مراجعة وتقدمي صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ا
ملكـة   امل ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد        ،  األوىل  

 .هـ١٤٢٢،  العربية السعودية
اس مشس الدين أمحد بن حممد      ـ أبو العب  ،اء أبناء الزمان    ـوفيات األعيان وأنب   )٢٥٤

 . بريوت، دار صادر ، إحسان عباس :ت بن أيب بكر بن خلكان ا
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���א��� ، جب   ............................... ............................... ............................... ...............................)عريب وإنكليزي(    
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 ١٩ '��وא�+*�'�('�)�א�%'&�א�%���Wא�$�#�א"ول

 ٢٠ ....................................... عصره Wא���,�א"ول

 ٢١ .............................احلالة السياسية: املبحث األول

 ٣٣ ...........................احلالة االجتماعية: املبحث الثاين

 ٥٣ ..............................احلالة العلمية: املبحث الثالث

 ٦٧ ................................احلالة الدينية: املبحث الرابع

 ٨٧ ............................ة حياته الشخصي Wא���,�א�/�.-

 ٨٨ .........................امسه ومولده ونشأته: املبحث األول

 ٩٠ .......................اعتناقه مذهب السلف: املبحث الثاين

 ٩٤ ..............................صفاته اخللقية: املبحث الثالث

 ٩٨ .................................وفاته ورثاؤه: املبحث الرابع

 ١٠٠ ...............................ة حياته العلمي Wא���,�א�/��0

 ١٠١ ..................................طلبه للعلم: املبحث األول

 ١٠٥ .............................شيوخه وتالميذه: املبحث الثاين

 ١٠٧ ............مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: املبحث الثالث

 ١١٢ ..........................وظائفه اليت تقلدها: املبحث الرابع

 ١١٧ ......................مؤلفاته وآثاره العلمية: املبحث اخلامس
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 א����� �ع����������������������א���

  ١٧٠ ............................... ةحياته الدعوي Wא���,�א�
א12

 ١٧١ .................دوره يف مجاعة أنصار السنة: املبحث األول

 ١٧٧ .................دوره يف جملة اهلدي النبوي: املبحث الثاين

 ١٨٤ ............اتاحملاضرات والدروس والندو: املبحث الثالث

 ١٨٨ ..............................رحالته وجوالته: املبحث الرابع

 ١٩٠ ...........منهج الشيخ يف الدعوة إىل اهللا: املبحث اخلامس

�3�4,�א�+�'�)�Wא�$�#�א�/�.-�
5
 ٢٠٥ :��د6�7�8�

 ٢١٨ ..........منهج الشيخ يف تقرير عقيدة السلف : א���,�א"ول

 ٢١٩ ...................تعريف بعض املصطلحات: املبحث األول

 ٢١٩ ................تعريف العقيدة لغة واصطالحا: املطلب األول

 ٢٢١ .......................السلف لغة واصطالحا: املطلب الثاين

 ٢٢٢ ..منهج الشيخ يف االستدالل ملسائل العقيدة: املبحث الثاين

مصادر االستدالل عند الشيخ، ومنهجه يف : املطلب األول
 ..................................االستدالل ا

٢٢٢ 

منهجه يف وسائل فهم نصوص الكتاب : املطلب الثاين
 .........................................والسنة

٢٤٣ 

عرضه عقيدة السلف من خالل مناقشاته : املبحث الثالث 
 .......................مخالفني وردوده عليهملل

٢٥١ 

جوانب العقيدة اليت قررها الشيخ من خالل : املطلب األول
 ............................ردوده على الصوفية

٢٥١ 

جوانب العقيدة اليت قررها الشيخ من خالل : املطلب الثاين
 .............................ردوده على البهائية

٢٥٧ 

تركيزه على إبراز جهود أئمة السلف يف تقرير : املبحث الرابع
 .........................................العقيدة

٢٥٩ 
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 א����� �ع����������������������א���

 ٢٦٢ ........ه جهود الشيخ يف بيان التوحيد وأنواع Wא���,�א�/�.-

 ٢٦٤ ................ واصطالحاًتعريف التوحيد لغةً: املبحث األول

 ٢٦٤ .................................. التوحيد لغةً:املطلب األول

 ٢٦٧ ............................التوحيد اصطالحاً: املطلب الثاين

 ٢٧٦ ...............................أقسام التوحيد: املبحث الثاين

 ٢٧٦ ....................تقسيم التوحيد إىل نوعني: املطلب األول

 ٢٧٩ ................تقسيم التوحيد إىل ثالثة أنواع: املطلب الثاين

 ٢٨٣ ........جهود الشيخ يف بيان أمهية التوحيد : املبحث الثالث

 ٢٨٣ ...........أمهية التوحيد عند السلف الصاحل: املطلب األول

ل ألمهية ـد الرمحن الوكيـعب / ان الشيخـبي: املطلب الثاين
 .......................................التوحيد

٢٨٦ 

 ٢٩٣ .........جهود الشيخ يف بيان توحيد الربوبية : املبحث الرابع

 ٢٩٣ ..........تعريف توحيد الربوبية لغة واصطالحا: املطلب األول

 رمحه اهللا  ـجهود الشيخ عبد الرمحن الوكيل: املطلب الثاين
 ................... يف بيان توحيد الربوبية ـتعاىل

٢٩٧ 

 ٣٠٣ .....جهوده يف بيان توحيد األمساء والصفات: املبحث اخلامس

 ٣٠٣ ...............تعريف توحيد األمساء والصفات: املطلب األول

 ٣٠٤ ........معتقد السلف يف باب األمساء والصفات: املطلب الثاين

موافقة الشيخ عبد الرمحن الوكيل ملعتقد : املطلب الثالث
 ................. والصفاتالسلف يف باب األمساء

٣١٠ 

رمحه اهللا ـ األمساء والصفات اليت تناوهلا الشيخ : املطلب الرابع
 ........................................ ـ تعاىل

٣٣٠ 

موقف الشيخ من االحنرافات يف باب األمساء : املطلب اخلامس
 ........................................والصفات

٣٤٩ 
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 ٣٧١ ...........هوده يف بيان توحيد األلوهية ج: املبحث السادس

 ٣٧١ ........................تعريف توحيد األلوهية: املطلب األول

جهوده يف بيان مرتلة توحيد األلوهية بني أنواع : املطلب الثاين
 .........................................التوحيد

٣٧٢ 

ن ما يتحقق به توحيد جهود الشيخ يف بيا:املطلب الثالث 
 .........................................األلوهية

٣٧٨ 

جهود الشيخ يف بيان جوانب من توحيد : املطلب الرابع
 .........................................األلوهية

٣٨٢ 

جهوده يف بيان دالئل توحيد الربوبية : املبحث السابع
 ........................................واأللوهية

٣٩٨ 

 ٣٩٨ ...............................تعريف الدالئل: املطلب األول

 ٣٩٩ ....................بيان الشيخ هلذه الوسائل: املطلب الثاين

�א�/��0 رمحه ـ عبد الرمحن الوكيل  /جهود الشيخ  Wא���,
 .............. يف حماربة الشرك وأنواعه ـاهللا تعاىل

٤١٥ 

 ٤١٩ ...................تعريف الشرك وبيان أنواعه: املبحث األول

 ٤١٩ .................تعريف الشرك لغة واصطالحا: املطلب األول

 ٤٢١ ............................بيان أنواع الشرك: املطلب الثاين

 يف بيان حقيقة  ـاهللا تعاىلرمحه  ـجهود الشيخ : املبحث الثاين
 ...................................أنواعهالشرك 

٤٢٥ 

جهوده يف بيان خصائص الشرك واملشركني : املبحث الثالث
 ......................................وأحكامهما

٤٣٤ 

 ٤٣٩ ..............ادةجهوده يف بيان الشرك يف العب: املبحث الرابع

جهوده يف بيان بعض مظاهر الشرك الواقعة يف : املبحث اخلامس
 ..................................األمة اإلسالمية

٤٦٦ 
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 א����� �ع����������������������א���

 ٤٨٢ .........ه جهود الشيخ يف بيان اإلميان ومسائل Wא���,�א�
א12

 ٤٨٣ . ...جهوده يف بيان حقيقة اإلميان وبعض مسائلة: املبحث األول

 ٤٨٣ ...................................اإلميان لغة : لب األولاملط

 ٤٨٦ .........................اإلميان عند أهل السنة: املطلب الثاين

 ٤٨٨ .......................زيادة اإلميان ونقصانه: املطلب الثالث

تعريف الشيخ لإلميان ومدى موافقته ألهل السنة : املبحث الثاين
 ........................................عةواجلما

٤٩٣ 

جهود الشيخ يف بيان اإلميان ببعض أركان : املبحث الثالث
 ...........................................اإلميان

٤٩٩ 

 ٥٣٣ ...جهود الشيخ يف بيان وجوب اإلميان بالغيب: املبحث الرابع

 ٥٣٣ ................................تعريف الغيب: املطلب األول

 ٥٣٤ .........................وجوب اإلميان بالغيب: املطلب الثاين

جهود الشيخ يف بيان وجوب اإلميان مبسائل : املطلب الثالث
 ............................متفرقة من عامل الغيب

٥٣٨ 

�:��د�7�8א�
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٥٤٠ 

 ٥٤٨ منهجه يف عرض أقوال الصوفية والفرق املخالفة Wא���,�א"ول

منهج الشيخ يف عرض أقوال الصوفية من : املبحث األول
 .........................خالل النقل عن أكابرهم

٥٤٩ 

منهج الشيخ يف النقل من كتب الصوفية املعتمدة : املبحث الثاين
 ..........................................عندهم

٥٦٢ 

 ٥٦٩ ...............اختيار نقاط احنرافام األساسية: املبحث الثالث
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 א����� �ع����������������������א���

 ٥٦٩ ...............احنرافهم يف عقيدم يف اهللا تعاىل: املطلب األول
 ٥٧٢ ............... ����لنيب احنرافهم يف عقيدم يف ا: املطلب الثاين

 ٥٧٥ ................احنرافهم يف األولياء وكرامام: املطلب الثالث

 ٥٨٠ .منهجه يف الرد على الصوفية والفرق املخالفة Wא���,�א�/�.-

 ٥٨١ ................الرد عليهم باألدلة املتفق عليها: املبحث األول

 ٥٨١ ....................الرد عليهم بالقرآن الكرمي: املطلب األول

 ٥٨٧ ......................الرد عليهم بالسنة النبوية: املطلب الثاين

 ٥٨٩ ..........................الرد عليهم باإلمجاع: املطلب الثالث

 ٥٩١ ...........................الرد عليهم بالقياس: املطلب الرابع

 ٥٩٤ ........................الرد عليهم بأدلة أخرى: املبحث الثاين

 ٥٩٤ ...خمالفتهم لصريح العقل ووقوعهم يف التناقض: املطلب األول

 ٥٩٧ ............خمالفتهم ملا علم من الدين بالضرورة: املطلب الثاين

 ٦٠٢ ...............الرد عليهم بأقوال أئمة السلف: املطلب الثالث

 ٦٠٥ ..اكتفاؤه بعرض أقواهلم الواهية دون رد مباشر: املطلب الرابع

 ٦٠٧  .......الرد على أرباب الفكر الصويف ودعاته Wא���,�א�/��0

أكثر الذين تناوهلم الشيخ بالرد ومكانتهم عند : املبحث األول
 .........................................الصوفية

٦٠٨ 

أهم العقائد اليت تناوهلا الشيخ من خالل رده : ايناملبحث الث
 .........................على أكابر الفكر الصويف

٦٢٦ 

 ٦٢٦ ..................احنرافهم فيما يتعلق بالتوحيد: املطلب األول

 ٦٤٦ .................. ����احنرافهم فيما يتعلق بالنيب : املطلب الثاين

 ٦٥٦ ............احنرافهم فيما يتعلق بالقرآن الكرمي: املطلب الثالث

 ٦٦٤ .......احنرافهم فيما يتعلق باألولياء، وكرامام: املطلب الرابع




س�א���������W  

 
  ٨٣٣ 

 א����� �ع����������������������א���

 ٦٨٧ ...........احنرافهم يف مصادر التلقي واملعرفة: املطلب اخلامس

 ٦٩٣ ..........ية هائجهوده يف الرد على البابية والب Wא���,�א�
א12

 ٦٩٤ ...................مقدمة حول البابية والبهائية: املبحث األول

 ٦٩٤ ..............تعريف البابية والبهائية ونشأما: املطلب األول

أهم شخصياما وأهم الكتب اليت ألفت : املطلب الثاين
 ...........................................عنهما

٧٠٣ 

 ٧١١ ..............أصول البهائية ومستنداا الفكرية: املبحث الثاين

 ٧١١ .........................عالقة البهائية بالشيعة: املطلب األول

 ٧١٥ ..............................عالقتها بالصوفية: املطلب الثاين

 ٧١٨ .............أهم احنرافاا العقدية والرد عليها: املبحث الثالث

 ٧١٩ ...............قوهلم بنسخ اإلسالم والرد عليه: املطلب األول

 ٧٢١ ...........................ادعاء البهاء الربوبية: املطلب الثاين

 ٧٢٧ ....................احنرافهم يف احلقيقة اإلهلية: املطلب الثالث

 ٧٣٣ .............إنكارهم كون اهللا تعاىل هو اخلالق: املطلب الرابع

 ٧٣٥ .........عقيدة البهائية يف الرسل والرد عليها: املطلب اخلامس

 ٧٣٨ ..............عقيدم يف الوحي والرد عليها: املطلب السادس

 ٧٤٣ ....احنرافهم يف الغيبيات والرد عليهم يف ذلك: املطلب السابع

 ٧٤٧ ...........عقيدة الرجعة والتناسخ والرد عليها: املطلب الثامن

 ٧٤٩ .......مصادر املعرفة عند البهائية والرد عليهم: املطلب التاسع
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